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Odpowiadając na Pańskie wystąpienie z dnia 16 maja 2019 roku, zawarte w piśmie znak:
VII.510.44.2019.PKR stwierdzam, że całkowicie chybioną jest teza zawarta w tym wystąpieniu,
iż przesłanką podjęcia czynności, przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów
Powszechnych, wobec Pani Marioli Głowackiej - sędzi Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, pełnią
cej funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy tym Sądzie, było stwierdzenie braku pod
staw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciw sędziemu Sądu Okręgowego
w Poznaniu Sławomirowi Jęksie.
Przedmiotem czynności, kwestionowanych przez Pana Rzecznika, jest istotny błąd proce
sowy SSA Marioli Głowackiej, polegający na wydaniu postanowienia z rażącym naruszeniem
przepisu art. 114 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych to jest w sytuacji, w której nie skierowano żądania przeprowadzenia czyrmości wyjaśniających,
pochodzącego od podmiotu wymienionego w art. 114 § 1 powyższej ustawy. Wydanie orzecze
nia bez podstawy prawnej było jaskrawo niekorzystne dla sędziego Sławomira Jęksy, skoro
po wniesieniu ewentualnego sprzeciwu przez Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 114 § 9
u. s. p. zaistniałaby bezwzględna konieczność wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w spra
wie tego sędziego - całkowicie niezależnie od wyrażonej uprzednio oceny materiału dowodowe
go przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. W trakcie
tego postępowania, stosownie do powołanego przepisu, koniecznym byłoby wykonanie wskazań
Ministra Sprawiedliwości, które są wiążące. Naruszenie przepisów ustawy przez sędzię Mariolę
Głowacką pogarszało więc radykalnie sytuację prawną SSO Sławomira Jęksy, co stanowiło prze
słankę uznania analizowanego uchybienia za rażące.
Zwracając się do Pana Rzecznika z prośbą o przyjęcie niniejszego stanowiska wyrażam
nadzieję, że przyczyni się ono do wyjaśnienia nieporozumień związanych z opisanymi działa
niami Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.
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