
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,  

Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, 
Jana Marię Jackowskiego i Krzysztofa Słonia 

na 12. posiedzeniu Senatu 
w dniu 24 maja 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz do przewodniczącego Kra-
jowej Rady Sądownictwa Antoniego Górskiego. 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Przewodniczący! 
Korzystając z instytucji oświadczenia, chcemy zwrócić się do ministra sprawiedliwości z zapytaniem o 

dane statystyczne dotyczące postępowań dyscyplinarnych prowadzonych na podstawie ustawy o ustroju są-
dów powszechnych wobec sędziów. 

Prosimy o informacje na temat tego, ile takich postępowań zostało wszczętych w okresie ostatnich 5 lat, w 
rozbiciu na poszczególne lata, ze wskazaniem na czyj wniosek zostały wszczęte oraz ze wskazaniem rodza-
jów wykroczeń dyscyplinarnych, których dotyczyły. Chcielibyśmy wiedzieć, jaka część tych postępowań 
dyscyplinarnych zakończyła się wymierzeniem kar dyscyplinarnych, jakiego rodzaju były to kary (prosimy o 
podanie liczby każdej z nich) oraz jaka liczba postępowań dyscyplinarnych dotyczyła nagannych zachowań 
w ramach służby, a jaka dotyczyła zachowań naruszających godność sędziego poza służbą. 

Prosimy również o informacje odnośnie do liczby wniosków o uchylenie immunitetów sędziowskich, ja-
kie zostały złożone w okresie ostatnich pięciu lat, w rozbiciu na poszczególne lata. Chcielibyśmy wiedzieć, w 
jakiej liczbie spraw doszło do uchylenia immunitetu, a także w ilu sprawach doszło do pociągnięcia sędziów 
do odpowiedzialności karnej oraz do ich skazania. 

Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa chcielibyśmy ponadto zapytać o to, czy Krajowa Rada 
Sądownictwa dokonywała jakichś ocen postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i czy dostrzegła jakieś 
nieprawidłowości w tych postępowaniach? 

Kolejna sprawa, z która pragniemy zwrócić się do Pana Ministra i do Pana Przewodniczącego, dotyczy 
docierających w ostatnim czasie do opinii publicznej informacji o przypadkach bezzasadnego stosowania 
przez sądy, na wniosek prokuratury, tymczasowych aresztowań wobec osób, które następnie okazywały się 
niewinne, albo wobec osób niezdolnych do przebywania w areszcie. Taki przypadek opisała na przykład ga-
zeta „Rzeczpospolita” z dnia 12 maja 2012 r. W województwie opolskim doszło do kilkumiesięcznego aresz-
towania mężczyzny całkowicie sparaliżowanego, który według jednoznacznych zaświadczeń lekarskich był 
niezdolny do przebywania w areszcie. 

Pragniemy podkreślić, że zjawisko nadużywania w Polsce tymczasowego aresztowania było również sy-
gnalizowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka jako istotny w Polsce problem – była o tym mowa 
w informacji przedstawionej 16 maja 2012 r. na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka Praworząd-
ności i Petycji. 

Na tle tej i wielu podobnych spraw chcielibyśmy zapytać Ministra Sprawiedliwości oraz Przewodniczące-
go Krajowej Rady Sądownictwa o ich ocenę dotyczącą rozpatrywania przez sądy wniosków o zastosowanie 
tymczasowego aresztowania.  

Prosimy Pana Ministra Sprawiedliwości o podanie informacji odnośnie do tego, ile wniosków o zastoso-
wanie tymczasowego aresztowania wpłynęło do sądów w ciągu ostatnich trzech lat, i tego, jaka część tych 
wniosków została uwzględniona, a jaka oddalona. Czy w postępowaniach o zastosowanie tymczasowego 
aresztowania sądy wysłuchują osób, których dotyczy wniosek, czy też orzekają wyłącznie na podstawie akt? 
Czy system organizacyjny w sądach zapewnia rzetelne rozpatrywanie wniosków o zastosowanie tymczaso-
wego aresztowania przez sędziów specjalizujących się w sprawach karnych? 

 
 
 
 
 
 



Czy Panowie Minister Sprawiedliwości i Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa dostrzegają po-
trzebę jakichś zmian organizacyjnych w zakresie rozpatrywania przez sądy wniosków o zastosowanie tym-
czasowego aresztowania? 

Z poważaniem, 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Wojciech Skurkiewicz 
Marek Martynowski 
Andrzej Pająk 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 

 




