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Warszawa, 30 sierpnia 2019 r. 

K O M U N I K A T 
Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych 

w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego  
przeciwko Bartłomiejowi S., sędziemu Sądu Rejonowemu w Sulęcinie 

Informuję, że 30 sierpnia 2019 r., po przeprowadzeniu czynności 

wyjaśniających, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych 

sędzia Michał Lasota wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Bartłomiejowi 

S., sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie i przedstawił mu zarzut popełnienia 

przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo 

o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52), polegający na tym, że                    

28 sierpnia 2019 r. w Warszawie, jako sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie, będąc 

prawidłowo wezwanym w charakterze świadka przez Zastępcę Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w sprawie o sygn. RDSP 712-53/19, 

nie dopełnił obowiązku wynikającego z przepisów prawa, to jest z art. 177 § 1 kpk w 

zw. z art. 128 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, w 

ten sposób, że nie stawił się bez usprawiedliwienia, czym uchybił także godności 

urzędu, naruszając normę z § 16 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów 

Sądowych, przyjętego uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z 19 lutego 2003 r. 



Zgodnie z art. 177 § 1 kpk, w związku z art. 128 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

prawa o ustroju sądów powszechnych, każda osoba wezwana w charakterze świadka 

ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. 

Zgodnie z § 16 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, 

sędzia nie może żadnym swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów 

nierespektowania porządku prawnego. 

Jest to już drugie postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziemu 

Bartłomiejowi S., prowadzone w związku z jego nieusprawiedliwionym 

niestawiennictwem na wezwanie w charakterze świadka. O pierwszym postępowaniu 

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych informował 

w komunikacie z 8 sierpnia 2019 r. 

                                                                                         (-) SSO Piotr Schab 

Rzecznik Dyscyplinarny 

Sędziów Sądów Powszechnych 


