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2 CŁ.
W odpowiedzi na^pismo z dnia 28 września 2020 r., VIL510.I18.2020.PF, 

dotyczące „postępowania prowadzonego w prokuraturze, zmierzającego 

do postawienia zarzutów SSO Beacie Morawiec, a w związku z tym - złożenia wniosku 

przez Prokuraturę Krajową do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o wyrażenie 

zgody na pociągnięcie Jej do odpowiedzialności karnej”, uprzejmie informuję.

Podstawę skierowanego w dniu 24 września 2020 r. 

do Sądu Najwyższego wniosku o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia 

na pociągnięcie sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie do odpowiedzialności karnej 

stanowi obszerny, rzetelnie zgromadzony materiał dowodowy, którego wnikliwa, 

drobiazgowa analiza dostatecznie uzasadnia w rozumieniu art. 313 § 1 k.p.k. 

podejrzenie popełnienia przez SSO B. Morawiec czynów zabronionych określonych 

w art. 231 § 2 k.k., art. 228 § 3 k.k. oraz art. 284 § 2 k.k.

Z uwagi na dobro toczącego się postępowania karnego oraz obowiązek 

zachowania tajemnicy śledztwa przedstawienie dodatkowych informacji dotyczących 

tej sprawy nie jest obecnie możliwe.

Równocześnie zauważam, że wynikające z treści wystąpienia Pana Rzecznika 

sugestie, iż wszczęcie postępowania karnego we wskazanej sprawie i skierowanie 

wniosku o uchylenie immunitetu osobie mającej obecnie status osoby podejrzanej 

stanowi formę represji za jej krytyczne opinie odnoszące się do zmian wprowadzanych 
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w polskim systemie prawnym i sądowym, są pozbawionymi jakichkolwiek podstaw 

faktycznych supozycjami kierowanymi pod adresem organu realizującego swoje 

ustawowe zadania. Sugestie te mogą być odczytywane jako próba nieuprawnionego 

i nieznajdującego oparcia w obowiązującym porządku prawnym wywarcia wpływu 

na bieg toczącego się postępowania przygotowawczego, a w szczególności na decyzje 

procesowe i inne rozstrzygnięcia organu prowadzącego to postępowanie, który 

zobowiązany jest przy ich podejmowaniu kierować się najwyższymi standardami 

obiektywizmu i bezstronności, nie zaś jakimikolwiek oczekiwaniami co do biegu tego 

postępowania werbalizowanymi przez inne podmioty lub uczestników debaty 

publicznej.

W związku z powyższym nie podzielam argumentów i zastrzeżeń 

przedstawionych przez Pana Rzecznika w powołanym na wstępie piśmie.

ogaan Swięczkowski


