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Pan 

Stanisław Trociuk 

Zastępca Rzecznika Praw 

Obywatelskich 

W związku z pismem z dnia 19 września 2018r informuję, iż w związku z pismem 

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława 

Radzika do którego wpłynęła skarga dotycząca SSP l^oniki Frąckowiak dotycząca 

wypowiedzi medialnych oraz obrazy przepisów prawa procesowego w sprawie 

VC515/13 i jego dotyczącego postępowania odwoławczego XVCa 1382/15 Sądu 

Rejonowego Poznań Nowe l^iasto i Wilda w Poznaniu przeprowadziłem czynności 

sprawdzające mające wyjaśnić celowość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. W 

celu ustalenia wstępnego okoliczności koniecznych dla stwierdzenia znamion 

przewinienia dyscyplinarnego uzyskano też pisemne stanowisko sędziego. 

Po zapoznaniu się z aktami sprawy jak i z treścią wypowiedzi medialnych nie 

stwierdziłem zaistnienia wykroczeń dyscyplinarnych i nie podjąłem postępowania 

dyscyplinarnego. O moim stanowisku została poinformowana pismem z dnia 

21 września 2018r Pani SSR Monika Frąckowiak oraz składający skargę Zastępca 

Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik. 

Równocześnie chciałbym zaznaczyć, iż w pełni aprobuję zacytowane przez Pana 

stanowisko zawarte w rozstrzygnięciu Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka. Jednak pragnę podkreślić, iż po wpłynięciu każdej skargi - czy to złożonej 



^ przez zwykłego obywatela, czy to jak w tym wypadku miało miejsce złożonej przez 

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, czy nawet jeśliby 

wpłynęła skarga od Rzecznika Praw Obywatelskich, zobowiązany jestem do podjęcia 

działań sprawdzających w celu ustalenia wstępnych okoliczności - które w 

przedmiotowej sprawie pozwoliły ustalić brak zaistnienia deliktu dyscyplinarnego. 

Na marginesie zauważam, iż jako sędziowie jesteśmy grupą zawodową 

podlegającą ciągłej ocenie społecznej i nie możemy uchylać się od jakichkolwiek działań 

kontrolnych czy sprawdzających. Nasze działania i zachowania muszą być 

transparentne, także po to aby móc jednoznacznie i autorytatywnie wypowiadać się w 

L, debacie społecznej związanej z reformą sądownictwa i zagrożeniem dla jego 

niezależności. 
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