RZECZNIK DYSCYPLINARNY
SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH
KOMUNIKAT
Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie K., sędziemu
Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
Informuję, że 18 września 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów
Powszechnych sędzia Michał Lasota wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Dorocie K.,
sędziemu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze 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, ż w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 kwietnia
2019 r. w Zielonej Górze uchybiła godności urzędu w ten sposób, że mając świadomość powołania jej
bez podstawy prawnej i przez nieuprawniony organ do pełnienia funkcji pełnomocnika w Sądzie
Apelacyjnym w Poznaniu do spraw wdrożeń systemów informatycznych w zakresie wykonywania
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych oraz I linii
wsparcia użytkowników systemów informatycznych e-protokół, wyraziła zgodę na przyznanie jej
nienależnego dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia tej funkcji, przez co w okresie pomiędzy
1 stycznia 2015 r do 28 marca 2017 r., a następnie w okresie od 18 stycznia 2017 r. do 29 marca 2018
r. w związku z objęciem funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i nienależnym
podwyższeniem jej o 50% dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia obu tych funkcji, bezprawnie
pobrała nienależny jej dodatek funkcyjny w łącznej kwocie 49 033 złotych brutto, 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, 4, 5 pkt 3, 16 i 18
zbioru zasad etyki zawodowej sędziów.
Zgodnie z przywołanymi wyżej zasadami zbioru zasad etyki zawodowej sędziów:
- sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku
oraz przestrzegać zasad dobrych obyczajów,
- sędzia powinien dbać o autorytet swojego urzędu, o dobro sądu, w którym pracuje, a także o dobro
wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej,
- sędzia nie może żadnym swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów nierespektowania porządku
prawnego,

- sędzia powinien wykazywać nie budzącą wątpliwości rzetelność w swoich sprawach finansowych
oraz skrupulatność w wypełnianiu wynikających stąd obowiązków.
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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