
        Katowice,  dnia  05.07.2018 r. 

K  A  Z  U  S 

dla aplikantów III roku „grupa „A” i „B” 

Termin   11.07.2018 r. 

grupa „A”  od   08:30   do   10:55 

grupa „B”  od   13:50   do   16:15 

Zdzisław Woźny, ul. Różana 35,  Kraków 

Rzecznik Dyscyplinarny 

Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Krakowie 

 

Niniejszym pragnę poinformować o naruszeniu przez r.pr. Artura Kokota zasad etyki 

zawodu radcy prawnego, ustawy o radcach prawnych.  

 W sprawie o sygn. akt : IV P 520/16, toczącej się przed SR w Kraków-Śródmieście, z 

mojego powództwa przeciwko Zakładom Metalowym w Krakowie, reprezentowanym przez 

Dyrektora Panią Alinę Kwaśną. Na skutek sugestii Przewodniczącej składu sądzącego 

wyraziliśmy z pozwaną zgodę na podjęcie mediacji. 

R.pr. Artur Kokot występował w roli mediatora, która to mediacja nie powiodła się wobec 

czego sprawa trafiła ponownie do Sądu. Wyrokiem SR IV Wydział Pracy Krakowie-

Śródmieściu zostałem przywrócony do pracy i zasądzono na moją rzecz wynagrodzenie za 

cały okres pozostawania bez pracy w wysokości 50.000 zł. 

 Alina Kwaśna po rozprawie skierowała do SO w Krakowie pozew przeciwko mnie o 

naruszenie dóbr osobistych, a jej pełnomocnikiem został r.pr. Artur Kokot. 

 Sprawa o sygn. akt : I C  57/18, toczy się przed SO w Krakowie, a r.pr. Artur Kokot 

mimo uprzedzenia go przeze mnie, że nie powinien występować w tej sprawie jako 

pełnomocnik Aliny Kwaśnej, nie wyłączył się ze sprawy, co w mojej ocenie było jego 

obowiązkiem etycznym. Argumentacja pełnomocnika powódki obejmuje m.in. okoliczności 

mediacji, w której r.pr. Artur Kokot pełnił rolę mediatora, zaś nie został zwolniony przez 

Strony z obowiązku zachowania tajemnicy, co do faktów jakie poznał w związku z byciem 

mediatorem w sprawie o sygn. akt : IV P 520/16. Co więcej w toku tejże sprawy radca 



prawny uzyskał informacje, które normalnie będąc pełnomocnikiem Strony przeciwnej, nie 

uzyskałby ode mnie. Tym samym Pan Artur Kokot w sposób rażący naruszył zasady etyki 

radcy prawnego, gdyż znając wszystkie okoliczności mojego zwolnienia, a to te okoliczności 

i dalsze jego skutki, są podstawą skierowania bezzasadnego powództwa o naruszenie dóbr 

osobistych, powinien nie podejmować się reprezentacji Strony. Jak stanowi art. 26 ust. 1 

Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, Radca Prawny nie może świadczyć pomocy prawnej, jeżeli 

wykonywanie czynności zawodowych naruszałoby tajemnicę zawodową lub stwarzało 

znaczne zagrożenie jej naruszenia, ograniczenia jego niezależności, albo gdy posiadana przez 

niego wiedza o sprawach innego klienta lub osób, na rzecz których uprzednio wykonywał 

czynności zawodowe, dawałby klientowi nieuzasadnioną przewagę. Dalej art. 27 pkt 1 

Kodeksu stanowi, że Radca Prawny nie może udzielić pomocy prawnej, jeżeli brał udział w 

sprawie jako przedstawiciel organów władzy publicznej lub osoba pełniąca funkcję publiczną 

albo jako arbiter, mediator lub biegły. Stąd też obecnie bezwzględnie r.pr. Artur Kokot w 

sposób rażący naruszył zasady etyki radcy prawnego oraz ustawy o radcach prawnych tj. 

m.in. art. 3 ust. 2. 

 Wskazując na powyższe, kieruję do Biura Rady OIRP w Krakowie nin. skargę z 

wnioskiem  o przekazanie jej do Rzecznika Dyscyplinarnego Izby celem wszczęcia 

dochodzenia przeciwko r.pr. Arturowi Kokotowi i ukaranie go 

        Zdzisław Woźny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


