Szanowna Pani Redaktor,
w odpowiedzi na Pani zapytanie dot. Wiceprezesa ds. karnych Sądu Okręgowego w
Warszawie uprzejmie informujemy, że SSR Dariusz Drajewicz z dniem 01.10.2017 r. został
delegowany do Sądu Okręgowego w Warszawie. Na dzień 01.10.2017 r. w referacie SSR
Dariusza Drajewicza znajdowało się 111 spraw (97 ,,K”, 13 ,,W”, 1 ,,Ko”). Decyzją
Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.10.2017 r. Sędzia D. Drajewicz został
zwolniony z powinności rozpoznawania spraw przydzielonych Sędziemu w III Wydziale
Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, w których nie otwarto
przewodu sądowego. Po tej decyzji Kolegium z referatu Sędziego D. Drajewicza: z 97 spraw
,,K” 62 sprawy przydzielono innym sędziom, z 13 spraw ,,W” - 2 sprawy przydzielono innym
sędziom referentom, 1 sprawę ,,Ko” przydzielono innemu sędziemu. Ogółem ze 111 z tego
referatu spraw przydzielono innym sędziom 65 spraw. W referacie Pana Sędziego pozostało
do rozpoznania 46 spraw, w tym 35 „K”, 11 „W”. Na dzień dzisiejszy w referacie Pana
Sędziego w SR dla Warszawy Mokotowa pozostają do załatwienia 22 sprawy „K”.
W Sądzie Okręgowym w Warszawie SSR Dariusz Drajewicz nie wydał żadnego orzeczenia –
nie przydzielono mu jako referentowi żadnej sprawy, ponieważ na wniosek Sędziego Prezes
SO w Warszawie decyzją nr K-1110-1141/17 z dnia 9 października 2017 r. w trybie art. 47a §
5 USP wstrzymał Sędziemu wpływ spraw na okres od dnia 9 października 2017 r. do dnia 28
lutego 2018 r., a w okresie od dnia 8 lutego 2018 r. do dnia poprzedzającego delegowanie do
SA (tj. 16 maja 2018 r.) Sędzia przebywał na zwolnieniu lekarskim, co także wstrzymuje
wpływ.
Od decyzji o wstrzymaniu wpływu żaden z sędziów nie wniósł odwołania (Prezes SO
w Warszawie w okresie od października 2017 r. do lipca 2018 r. wydał na wnioski sędziów
16 takich decyzji). Decyzja ta motywowana była m.in. koniecznością załatwienia przez
sędziego sprawy o sygn. akt III K 1843/07 o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w
zw. z art. 12 kk wymagającej nadzwyczajnego nakładu pracy: liczącej 241 tomów akt
głównych oraz 37 tomów akt załączonych, w której występuje 704 pokrzywdzonych i 999
świadków.
Z dniem 17.05.2018 r. SSR Dariusz Drajewicz został delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie.
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Szanowna Pani Redaktor,
Przepraszając za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania uprzejmie
informujemy i wyjaśniamy:
Ad. 1. Pan SSR Dariusz Drajewicz był delegowany do Sądu Okręgowego w Warszawie
w okresie 01.10.2017 r. – 16.05.2018 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości.
Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie nie składała wniosku o delegowanie SSR Dariusza
Drajewicza do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Ad. 2. Odpowiedź została udzielona w mailu z dnia 18.07.2018 r.
Ad. 3. SSR Dariusz Drajewicz w następujących terminach:


24.01.2018 r. – 26.01.2018 r. - przebywał na zwolnieniu lekarskim.



8.02.2018 r. – 16.05.2018 r. - przebywał na zwolnieniu lekarskim.



9.10.2017 r. – 27.10.2017 r. - przebywał na urlopie wypoczynkowym



19.01.2018r. - przebywał na urlopie wypoczynkowym



07.02.2018r. - przebywał na urlopie wypoczynkowym

Ad. 4. Wynagrodzenie oraz wszelkie dodatki do wynagrodzenia wypłaca Panu SSR
Dariuszowi Drajewiczowi Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, który jest
jego pracodawcą i płatnikiem. Panu Sędziemu nie przysługuje wyższe wynagrodzenie
zasadnicze z tytułu delegacji do wyższej instancji, pobiera wynagrodzenie zasadnicze
przysługujące Sędziemu Sądu Rejonowego oraz dodatek funkcyjny w związku z pełnioną
funkcją Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

