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RZECZNIK DYSCYPLINARNY
SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

Warszawa, 7 stycznia 2020 r.
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Odpowiadając na Pańskie wystąpienie, zawarte w piśmie z dnia 07 listopada 2019 roku,
znak: VII.510.135.2019.PKR uprzejmie podtrzymuję informację, przekazaną w Komunikacie
z dnia 25 października 2019 roku, iż dotychczasowe czynności procesowe z udziałem przesłu
chanych świadków, w tym sędziego Łukasza Piebiaka nie dostarczyły faktycznych i prawnych
podstaw do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i przedstawienia zarzutów dyscyplinarnych.
W trakcie prowadzenia wstępnych czynności wyjaśniających Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów
Sądów Powszechnych dążył do ustalenia, czy doszło do wyczerpania znamion deliktu dyscypli
narnego z art. 107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, polegającego na uchybieniu przez
sędziów godności urzędu, w tym czy ziściły się przesłanki do uznania, że doszło do próby
medialnego zd> skredytowania Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” sędziego
Krystiana Markiewicza.
Istotą wstępnych czynności wyjaśniających, które podjąłem w sprawie było przesłuchanie
szeregu świadków, a w efekcie tak przeprowadzonego badania pozostaję na stanowisku,
że na obecnym etapie postępowania przedstawienie zarzutów dyscyplinarnych nie znajduje opar
cia w zgromadzonym i ocenionym następnie przeze mnie materiale dowodowym. Synteza
dotychczas zgromadzonych w sprawie dowodów, dokonana przez pryzmat obowiązującej w pol
skim procesie karnym zasady domniemania niewinności - nakazującej każdą osobę pozostającą
w kręgu zainteresowania organów ścigania, podejrzaną po przedstawieniu zarzutów, czy też
oskarżoną uznać za niewinną, dopóki wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomoc
nym wyrokiem skazującym, co gwarantuje Konstytucja RP, Kodeks kamy i Europejska Konwen
cja o Ochronie Praw Człowieka - nie potwierdziła tezy, wyrażonej w środkach masowego prze
kazu, o próbie medialnego zdyskredytowania sędziego Krystiana Markiewicza.
Pragnę zauważyć, że o ile Pan Rzecznik dysponuje nieznanymi mi dotychczas dowodami,
które po obiektywnym zweryfikowaniu ich, będą mogły stanowić podstawę do przeprowadzenia
przeze mnie kolejnych czynności wyjaśniających, niezbędnych dla ochrony praw osób pokrzyw
dzonych, uprzejmie proszę o ich zaprezentowanie, albowiem dotychczas zgromadzony przeze
mnie materiał do wodo w> nie dał podstaw do odmiennej, niż wskazana na wstępie, oceny mate
riału dowodowego, a ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie nie zapadło.

