
 

Warszawa, 26 listopada 2019 r.  

Opinie KOS (23(10)/2019) 

Komitet Obrony Sprawiedliwości protestuje przeciwko praktykom, które pod pozorem 
legalizmu zmierzają do wyeliminowania z wymiaru sprawiedliwości niezawisłych i nie-
zależnych sędziów.  

Zdaniem Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS taki charakter ma wniosek o zawie-
szenie w czynnościach sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek wraz z obniżeniem wynagro-
dzenia w sprawie dotyczącej zarzutu nadużycia prawa do wyrażania opinii. To przykład 
kolejnej formy szykany stosowanej przez Rzeczników Dyscyplinarnych wobec sędziów 
korzystających ze swoich obywatelskich uprawnień do uczestniczenia w debacie pu-
blicznej. To próba ich zastraszania i zniechęcenia do wyrażania poglądów, zwłaszcza nie-
zgodnych z interesem władzy.   

Zawieszenie Sędziego w czynnościach jest szykaną wymierzoną w tego sędziego ale i w 
obywateli i ich prawo do sądu. Sędzia Olimpia Barańska-Małuszek ma w referacie spra-
wy, na których rozstrzygnięcie czekają obywatele. Ewentualne zawieszenie w czynno-
ściach spowodowałoby znaczące opóźnienie w ich rozpatrywaniu. 
Zawieszenie w czynnościach jest środkiem służącym zabezpieczeniu praw obywateli, a 
nie formą kary finansowej nakładanej na sędziów za wyrażanie przez nich opinii. 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS obserwuje eskalację działań Rzecznika Dyscypli-
narnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców, czego przeja-
wem jest skierowanie 25 listopada 2019 r. przez Zastępcę Rzecznika Przemysława Radzi-
ka wniosku o zawieszenie Pani Sędzi Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim 
Olimpii Barańskiej-Małuszek w czynnościach służbowych wraz z obniżeniem wynagro-
dzenia na czas trwania tego zawieszenia. 

Wniosek został skierowany w uzupełnieniu czynności związanych z zakończeniem 15 li-
stopada 2019 r. postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przeciwko sędzi Olimpii 
Barańskiej-Małuszek i skierowaniem wniosku do sądu dyscyplinarnego. Zarzuty Rzecz-
nika Dyscyplinarnego dotyczą nadużycia prawa do wyrażania opinii przy ocenie Mini-
stra Sprawiedliwości i jego roli w tzw. aferze hejterskiej oraz ocenie prokuratora kan-
dydującego do Sądu Najwyższego. 
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