RZECZNIK DYSCYPLINARNY
SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH
Warszawa;

26 maja 2019 r.

KOMUNIKAT
Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędzi Monice F.
Informuję, że 22 maja 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów
Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko
Monice F., sędzi Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i przedstawił
jej zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegającego na tym, że w okresie pomiędzy 17
grudnia 2018 r. a 19 grudnia 2018 r., jako sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, uchybiła godności urzędu przez niezgodnie

z przeznaczeniem

wykorzystanie udzielonego jej zaświadczenia lekarskiego z 17 grudnia 2018 r. serii (...) nr
(...) o niezdolności do pracy w okresie od 17 grudnia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r., biorąc
udział,

w dniach 18

grudnia 2018 r. i

19 grudnia 2018 r. w wycieczce do Danii,

zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, celem spotkania z
członkami tamtejszych stowarzyszeń sędziowskich, czym naruszyła wynikający z art. 82 § 1
ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie ze
ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa i
kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią, to jest zachowań
przynoszących ujmę godności sędziego i naruszających zasady etyki zawodowej, określone w
§ 2, § 5 ust. 2 i § 16 uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 19 lutego 2003 r. w sprawie
uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów.
Wskazując na powyższe informuję, że stosownie do treści 82 § 1 ustawy - Prawo o
ustroju sądów powszechnych sędzia jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem
sędziowskim, którego rota, zgodnie z art. 66 tej ustawy, brzmi: " Ślubuje uroczyście jako
sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa,
obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w
postępowaniu kierować się zasadami godności uczciwości" .

Zgodnie z przytoczonymi w treści zarzutu postanowieniami zbioru zasad etyki
zawodowej sędziów :
- sędzia powinien zawsze kierować się uczciwości, godności, honoru poczuciem obowiązku
oraz przestrzegać dobrych obyczajów,
- sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego lub
osłabić zaufanie do jego bezstronności, nawet jeżeli nie zostały uwzględnione w zbiorze zasad
etyki zawodowej sędziów,
- sędzia nie może żadnym swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów nierespektowania
porządku prawego.
Równocześnie

z

wydaniem

wskazanego

postanowienia,

Zastępca

Rzecznika

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych zwrócił się do Prezesa Sądu Najwyższego,
kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego do rozpoznania
sprawy w I instancji.
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