
    
  

 

O r z e c z e n i e, dnia 10 styczna 2017 roku, sygn. akt D 84 IX 2016 

Orzeczenie prawomocne, utrzymane w mocy orzeczeniem WSD z 25.05.2017r. WO-32/2017 

 

 

Przewodniczący: r. pr. Lesław Senderecki          
Sędzia:  r. pr. Barbara Konarzewska  

Sędzia:  r. pr. Ryszard Biedak    

Protokolant:            Agnieszka Baranowska  

przy udziale Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w K. r. pr. (…) po rozpoznaniu na rozprawie w 

dniu 10 stycznia 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu B.,   

 

    o b w i n i o n e j   o  to,  że 
 

pozyskała w dniu 31 października 2014 r. w (…) w sposób nieuprawniony dokumentację medyczną Pana 

(…) z (…) wprowadzając w błąd (…) pracownicę (…) zatrudnioną na stanowisku inspektora ds. 

dokumentacji medycznej w celu jej dalszego wykorzystania 

tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust.1 ustawy o radcach prawnych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (tj. uchwała nr 

8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku) 

 

o r z e k a,   c o  n a s t ę p u j e: 

 
1. Uznaje obwinioną r. pr. B. winną zarzucanego jej czynu, a to że pozyskała w dniu 30 października 

2014 r. w (…) w sposób nieuprawniony dokumentację medyczną Pana (…) z (…) wprowadzając w 

błąd (…) pracownicę (…) zatrudnioną na stanowisku inspektora ds. dokumentacji medycznej w celu 

jej dalszego wykorzystania 

tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust.1 ustawy o radcach 

prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

(tj. uchwała nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 

roku) i na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych wymierza  

jej karę nagany.   

 

2. Obciąża obwinioną r. pr. B.  kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie: (…) - płatnymi na 

konto OIRP w K.  

  

U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e 

 

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w K.  radca prawny (…) 

wnioskiem z dnia 19.09.2016 r. wniosła o ukaranie radcy prawnego B. (wpis …) zarzucając jej, że w 

wykonywaniu swojej działalności zawodowej w dniu 31.10.2016 r. dopuściła się przewinienia 

dyscyplinarnego, poprzez: pozyskanie w dniu 31.10.2014 r. w (…) w sposób nieuprawniony 

dokumentacji medycznej Pana (…) z (…) wprowadzając w błąd Panią (…), pracownicę (…) zatrudnioną 

na stanowisku inspektora ds. dokumentacji medycznej, w celu jej dalszego wykorzystania, to jest  

o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 233) w związku z art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (t.j. uchwała nr 

8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28.12.2010 r.) 

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. rozpoznając sprawę ustalił 

następujący stan faktyczny. 

 

Radca prawny B. (…) w okresie objętym wnioskiem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego prowadziła 

indywidualną kancelarię radcy prawnego. Pismem z dnia 28.10.2014 r. skierowanym do wiadomości 



    
  

 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w K., małżonek  obwinionej (…) powiadomił władze Izby o 

wykorzystywaniu przez obwinioną statusu radcy prawnego do rozgrywek prywatnych, w związku z 

toczącym się postępowaniem rozwodowym przed Sądem Okręgowym w K. W szczególności obwiniona 

usiłowała ustalić u pracodawcy pokrzywdzonego ilość dni jego zwolnienia lekarskiego.  

W trakcie postępowania przygotowawczego trwającego dwa lata, ujawniło się wiele wątków 

wyczerpujących znamiona czynów sprzecznych z zasadami etyki zawodu radcy prawnego. Częściowo 

zostały one wyłączone przez Rzecznika Dyscyplinarnego do odrębnych postępowań. Ponadto w trakcie 

postępowania przygotowawczego stosunki między małżonkami pogarszały się i miały charakter bardzo 

emocjonalny w związku z toczącym się procesem rozwodowym. Obie strony składały również wzajemne 

zawiadomienia do organów ścigania o popełnianiu czynów mających znamiona przestępstw  ściganych  

z urzędu. 

 

Przedmiotem zarzutu Rzecznika oraz istotą sprawy rozpoznawanej w tym postępowaniu, była kwestia 

odebrania dokumentacji medycznej przez obwinioną, uzyskanej wbrew woli pacjenta, w oparciu  

o świadome wprowadzenie w błąd pracownika (…) to jest świadka w osobie Pani (…). 

 

Sąd ustalił, że przedstawione powyżej okoliczności są bezsporne i potwierdzone dokumentami. 

Obwiniona złożyła wyjaśnienia na piśmie oraz na rozprawie w dniu 10.01.2017 r.  

 

Sąd oddalił wnioski dowodowe zmierzające do badania akt spraw karnych, przeprowadzenia dowodów  

z opinii biegłych psychiatrów i grafologów oraz przesłuchania rodziców pokrzywdzonego, jako nie 

związanych z postawionym obwinionej zarzutem.  

 

Dokonując oceny zgromadzonego materiału dowodowego a w szczególności zeznań pielęgniarki Pani 

(…), Sąd uznał je za wiarygodne, spójne i logiczne. Tym bardziej, że na skutek zawiadomienia 

pokrzywdzonego również przeciwko niej toczyło się postępowanie karne o bezprawne wydanie 

dokumentacji medycznej osobie nieuprawnionej. Dlatego nie było racjonalnych podstaw do przyjęcia, 

aby zeznania świadka, korzystne dla pokrzywdzonego i potwierdzające jego wersję, były niezgodne z 

prawdą. Istotnymi dowodami są również, pisemne upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej, 

sporządzone przez pokrzywdzonego dnia 17.10.2014 r. karta nr 62, oraz pokwitowanie wydania 

dokumentacji medycznej z dnia 30.10.2014 r. karta nr 23. Nawet jeżeli celem przybycia obwinionej do 

(…), było początkowo uzyskanie informacji o stanie zdrowia męża, to w miarę rozwoju sytuacji, 

świadomie wykorzystała okoliczność wcześniejszego złożenia przez pokrzywdzonego wniosku o 

wydanie jego dokumentacji medycznej, podając się za osobę upoważnioną do odbioru. Obwiniona 

wykorzystała zbieg imion swojego i teściowej, która faktycznie była upoważniona do odbioru 

dokumentacji, w związku z podaniem w upoważnieniu jej adresu zamieszkania, pod którym obwiniona 

nigdy nie zamieszkiwała. Kwitując odbiór dokumentacji obwiniona w pierwszym odruchu podpisała się 

właściwym nazwiskiem „(…)”, które następnie przekreśliła, wobec wątpliwości okazanych i wyrażanych 

przez osobę wydającą dokumentację, to jest świadka w osobie Pani (…). Należy zauważyć, że pisma 

procesowe złożone jako dowody do akt niniejszej sprawy jak i korespondencję kierowaną do Rzecznika, 

obwiniona podpisywała nazwiskiem „(…)”. W tym czasie obwiniona była już bardzo skonfliktowana z 

pokrzywdzonym i wiedziała, że nie ją upoważnił mąż do odbioru dokumentacji medycznej jego 

dotyczącej. Do właściwej Poradni obwiniona trafiła również nie dzięki informacji męża, tylko z treści 

raportu detektywa, któremu zleciła obserwację i śledzenie męża. Ponadto wersja obwinionej o 

konieczności natychmiastowego przekazania tej dokumentacji do innego gabinetu lekarskiego, w celu 

właściwej diagnozy i leczenia męża, stanowi ukoronowanie świadomego działania, niezgodnego  

z obowiązującym prawem.  

 



    
  

 

Znamiennym jest również, że Sąd Okręgowy w K. prowadząc sprawę rozwodową równolegle  

z niniejszym postępowaniem dyscyplinarnym, wyrokiem w sprawie Sygn. akt: (…) orzekł rozwód 

małżeństwa obwinionej z pokrzywdzonym z winy żony, ograniczając jej prawa rodzicielskie, powierzając 

opiekę nad pięcioletnim dzieckiem ojcu i zasądzając alimenty od matki na rzecz dziecka do rąk ojca.   

 

Na gruncie poczynionych ustaleń, Sąd zważył co następuje. 

 

Postawa obwinionej radcy prawnego B. (wpis…) była w ocenie Sądu wysoce naganna i niewątpliwie 

stanowiła czyn sprzeczny ze ślubowaniem radcowskim i zasadami etyki radcy prawnego. Zdaniem Sądu 

działania podejmowane przez obwinioną służyły wyłącznie temu by uzyskać przedmiotową 

dokumentację medyczną, świadomie wbrew woli pacjenta. Wykorzystać ją w rozgrywkach przeciwko 

niemu a także bez jego zgody przekazać tę dokumentację osobom trzecim do dalszego wykorzystania, co 

faktycznie nastąpiło. 

 

Obwiniona nie przyznała się do winy i nie okazała skruchy ani czynnego żalu. 

 

Fakt ten Sąd wziął pod uwagę przy wymierzeniu kary dyscyplinarnej. 

 

Uwzględniając dokonane ustalenia faktyczne oraz wskazane powyżej okoliczności, Okręgowy Sąd 

Dyscyplinarny uznał obwinioną winną zarzucanego jej czynu, korygując datę jego popełnienia na dzień 

30.10.2014 r.  – sprzecznego ze ślubowaniem radcowskim i zasadami etyki zawodu radcy prawnego, to 

jest popełnienia czynu określonego w art. 64 ust 1  Ustawy o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 

roku, poz. 233). Za ten czyn w związku z art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, działając na 

podstawie art. 65 ust 1 pkt 1 wymierzył obwinionej B. (wpis …) karę nagany. Sąd uznał, że taka kara 

będzie adekwatna do stawianego obwinionej zarzutu i wypełni zakładane cele dyscyplinująco – 

wychowawcze.  

Jednocześnie stosownie do art. 706 ust 2 powołanej ustawy o radcach prawnych Okręgowy Sąd 

Dyscyplinarny obciążył radcę prawnego B. (wpis…) kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie 

(…) zł. 

 

Orzeczenie niniejsze jest nieprawomocne i stronom przysługuje wniesienie środka zaskarżenia – 

odwołania, w terminie 14 dni od doręczenia odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem do Wyższego Sądu 

Dyscyplinarnego za pośrednictwem tutejszego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. 


