
                               
         RZECZNIK DYSCYPLINARNY 
 SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH 
 

 
KOMUNIKAT 

  Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych 
 w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie L., sędziemu Sądu 

Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi 
 

 
        Informuje, że 29 lipca 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 

Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko 

Dorocie L., sędziemu Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi i przedstawił jej zarzut 

popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych (Dz. U z 2019 r., poz. 52) polegającego na tym, że w okresie od 23 listopada 

2018 r. do 26 czerwca 2019 r. w Łodzi dopuściła się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa - art. 

45 ust. 1 Konstytucji i art. 6 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 111 § 1 i 109 § 1 i 2                  

pkt 5 Kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego, w ten sposób, że rażąco uchybiając terminowi na podjęcie 

czynności w sprawie sygn. akt V Nsm 1996/18 Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,                   

w związku z ustaleniami kuratora sądowego przeprowadzonymi w drodze wywiadu środowiskowego 

dotyczącymi małoletniej A.B (inicjały fikcyjne) wskazującymi na zasadność wszczęcia postępowania 

w przedmiocie władzy rodzicielskiej Joanny K. i Krzysztofa B. wobec tej małoletniej, przez swą 

opieszałość doprowadziła do ponad 7-miesięcznej bezczynności w przedmiotowym postępowaniu, 

skutkującej dopuszczeniem do sytuacji przebywania dwuletniego dziecka w warunkach stwarzających 

realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia, w wyniku nieprawidłowego sprawowania wobec niej 

władzy rodzicielskiej przez jej rodziców, co doprowadziło do konieczności interwencji pracownika 

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji                   

w Łodzi. 

    Równocześnie z wydaniem tego 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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