
  
 

O r z e c z e n i e, dnia 19 styczna 2017 roku, sygn. akt D 4 /X /2016 

Orzeczenie prawomocne, orzeczeniem WSD z 26.02.2018r. WO-56/217 zmiana kary dyscyplinarnej  

z kary pieniężnej na karę nagany 

        
Przewodniczący: r. pr. Ewa Banasik           

Sędzia:  r. pr. Borysław Madeja  

Sędzia:  r. pr. Adam Jasiewicz     

Protokolant:            Agnieszka Baranowska  

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

w dniu 19 stycznia 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu J. ,   

 

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

w dniu 17 marca 2015 r. w (…) uzyskał bez stosownego upoważnienia wgląd do akt sądowych Sądu 

Rejonowego w (…) Wydziału II Cywilnego, sygn. akt (…) 

 

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 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (t.j. 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 obwinionego r. pr. J. winnym zarzucanego mu czynu, a to że: w dniu 17 marca 2015 r.  

w (…) uzyskał bez stosownego upoważnienia wgląd do akt sądowych Sądu Rejonowego w (…) 

Wydziału II Cywilnego, sygn. akt (…) 

tj. winnym popełnienia czynu określonego w art. 64 ust.1 ustawy o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 

2016 r., poz. 233) w związku z art. 6 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 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych wymierza mu 

karę pieniężną w wysokości 6.000,00 zł ( sześć tysięcy złotych) 

- płatną na konto OIRP w K.  

 

2. Obciąża obwinionego r. pr. J. kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie: (…) zł - płatnymi 

na konto OIRP w K.  

 

 

Uzasadnienie 

 

Wnioskiem o ukaranie z dnia 14.11.2016 r. r. pr. (…) Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP  

w K. zwróciła się do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego tutejszej Izby o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego przeciwko r. pr. J. We wniosku Rzecznik Dyscyplinarny zarzucił obwinionemu, że  

w dniu 17.03.2015 r. uzyskał bez stosownego upoważnienia wgląd do akt sądowych Sądu Rejonowego  

w (…) Wydział II Cywilny, sygn. akt (…), czym popełnił przewinienie dyscyplinarne określone w art. 64 

ust. 1 ustawy o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 233) w zw. z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego (t.j. uchwała nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28.12.2010 

r.). 

 

Pokrzywdzony (…) złożył wniosek z dnia 02.11.2015 r. o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego 

wobec r. pr. J. We wniosku zarzucił mu, że w sposób nieuprawniony przeglądał w Sądzie Rejonowym  

w G. akta sprawy o sygn. (…). Skarżący uznał jego zachowanie za sprzeczne z zasadami etyki oraz 

godnością zawodu, toteż wniósł o zawieszenie r. pr. J. w wykonywaniu zawodu. 

 

W trakcie postępowania prowadzonego przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego r. pr. J. nie przyznał 

się do przedstawionych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia w piśmie z dnia 08.08.2016 r. (karta 24) oraz 



  
 

został przesłuchany w dniu 28.09.2016 r. (karta 27), z których wynika, że swoim zachowaniem przed 

Sądem Rejonowym w (…) w żaden sposób nie popełnił „. nagannego czynu”. 

 

Rozpoznając sprawę Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje: 

 

W dniu 17.03.2015 r. r. pr. J. uzyskał wgląd do akt sprawy toczącej się przed Sądem Rejonowym  

w (…) z powództwa (…) przeciwko (…) o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, sygn. akt 

(…). W tym postępowaniu obwiniony nie był pełnomocnikiem żadnej ze stron, natomiast jest on 

pełnomocnikiem (…), z którą (…) jest skonfliktowany i prowadzi z nią proces o częściowy podział 

majątku wspólnego. 

 

W celu uzyskania wglądu do przedmiotowych akt obwiniony złożył do nich pełnomocnictwo procesowe 

ogólne udzielone mu przez (…) z dnia 04.03.2013 r. wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa, którą 

wpłacił z konta swojej kancelarii, w tytule przelewu podając „Oplata skarbowa za pełnomocnictwo (…) 

do sprawy przed SR (…) sygn. akt (…)” (karta 37-38). Obwiniony r. pr. J. przed przystąpieniem do 

zapoznania się w Sądzie Rejonowym w (…) z aktami sprawy o sygn. (…) podpisał na drukach sądowych 

oświadczenie z dnia 17.03.2015 r. w przedmiocie ochrony danych osobowych (karta 39) oraz złożył 

podpis na karcie przeglądu tych akt (karta 45).  

 

Na rozprawie w dniu 19.01.2017 r. obwiniony przyznał, że na kserokopii akt Sądu Rejonowego w (…) 

znajdujących się w tut. aktach na kartach 39 i 45 znajdują się jego podpisy.  

 

Na rozprawie w dniu 19.01.2017 r. obwiniony r. pr. J. nie przyznał się do zarzucanego mu przewinienia 

dyscyplinarnego, oświadczając, że stawiany mu zarzut zrozumiał, natomiast nie pamięta, czy w dniu 

17.03.2015 r. w Sadzie Rejonowym w (…) uzyskał bez stosownego upoważnienia wgląd do akt 

sądowych o sygn. (…). Wniósł o uniewinnienie, bądź o wymierzenie łagodnej kary. 

 

Na rozprawie obwiniony przyznał, że od kilku lat jest pełnomocnikiem pani (…) w procesie o podział 

majątku dorobkowego i jego klientka jest żona skarżącego (…) oraz że osoby te są poważnie 

skonfliktowane ze sobą. Obwiniony potwierdził, że nigdy nie był pełnomocnikiem skarżącego (…). 

 

Na rozprawie w dniu 19.01.2017 r. Sąd oddalił wnioski dowodowe złożone przez obwinionego  

o dopuszczenie dowodu z dokumentacji lekarskiej dotyczącej (…) oraz z akt Prokuratury Okręgowej  

w (…) (która prowadzi sprawę przeciwko (…)), gdyż uznał, że nie mają one żadnego związku  

z przedmiotem niniejszego postępowania. 

 

Na rozprawie Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wniósł o wymierzenie obwinionemu kary 

zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na okres 6 miesięcy.  

 

Na podstawie dokumentów i dowodów znajdujących się w aktach nin. sprawy dyscyplinarnej 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje: 

 

W dniu 17.03.2015 r. obwiniony r. pr. J. uzyskał przed Sądem Rejonowym w (…) wgląd do akt o sygn. 

(…), toczącej się z powództwa (…) przeciwko (…) o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. 

 

Aby uzyskać wgląd do cytowanych akt obwiniony złożył w Sądzie pełnomocnictwo ogólne podpisane 

przez (…) wraz z opłatą skarbową, która została zadysponowana z rachunku bankowego jego kancelarii, 

a w tytule przelewu została podana sygn. akt (…). 

 

Dokumenty znajdujące się w aktach sprawy, a to karta przeglądu akt podpisana przez obwinionego  

w dniu 17.03.2015 r. (karta 45) oraz oświadczenie z tej samej daty w przedmiocie pouczenia o ochronie 

danych osobowych (karta 49) bezspornie świadczą o tym, że w dniu 17.03.2015 r. obwiniony r. pr. J.  

będąc osobą nieuprawnioną, uzyskał dostęp w Sadzie Rejonowym w (…)do cytowanych akt. Obwiniony 

przyznał, że na dokumentach cytowanych wyżej znajduje się jego własnoręczny podpis.  

 



  
 

Jest bezspornym, że obwiniony w dniu 17.03.2015 r. uzyskał dostęp do akt w Sądzie Rejonom  

w (…) o sygn. akt (…), a w tej sprawie nie był upoważnionym pełnomocnikiem żadnej ze stron, toteż 

nigdy nie powinien mieć do nich dostępu. Swoim zamierzonym działaniem, tj. poprzez złożenie 

niewłaściwego pełnomocnictwa wraz z uiszczoną opłatą skarbową (od (…)) uzyskał dostęp do 

przedmiotowych akt. 

 

Zdaniem Sądu wyjaśnienia obwinionego o tym, że nie było celowym działaniem z jego strony uzyskanie 

dostępu do akt o sygn. (…) (zawarte w jego piśmie z dnia 08.08.2016 r.) oraz złożone na rozprawie  

w dniu 19.01.2017 r., oraz że przypuszcza, że w dniu 17.03.2015 r. był w czytelni akt Sądu Rejonowego 

w (…), podpisał stosowne druki o udostępnienia akt, ale zorientował się, że nie dotyczą jego klientki i 

akta zwrócił nie zasługują w żadnym razie na uwzględnienie. 

 

W niniejszej sprawie nie jest istotnym, w jakim zakresie obwiniony zapoznał się z treścią 

przedmiotowych akt, toteż ta okoliczność nie była przedmiotem ustaleń Sądu. 

 

W świetle poczynionych ustaleń Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał obwinionego r. pr. J. za winnego 

popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym, że uzyskał bez stosownego 

upoważnienia wgląd do akt sądowych Sądu Rejonowego w (…) Wydział II Cywilny, sygn. akt (…), tj. 

winnym popełnienia czynu określonego w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 

poz. 233) w zw. z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (t.j. uchwała nr 8/VIII/2010 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28.12.2010 r.) i na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy  

o radcach prawnych wymierzył mu karę pieniężną w wysokości 6.000,00 zł. 

 

Orzekając o karze Okręgowy Sąd Dyscyplinarny miał na uwadze, że popełnione przez obwinionego 

przewinienie dyscyplinarne zawiera znaczny stopień szkodliwości albowiem podważa zaufanie sądu do 

zawodu radcy prawnego oraz godzi w autorytet zawodu i deprecjonuje jego znaczenie. Okręgowy Sąd 

Dyscyplinarny uznał wymierzoną karę grzywny za adekwatną do stopnia szkodliwości przewinienia 

dyscyplinarnego popełnionego przez r. pr. J. 

 

Tym samym Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał proponowaną przez Zastępcę Rzecznika 

Dyscyplinarnego OIRP w K. karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu przez okres 6 miesięcy za 

nieadekwatna do popełnionego przez obwinionego przewinienia dyscyplinarnego. 

 

Stosownie do art. 706 ust. 2 powołanej ustawy o radcach prawnych Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 

obciążył obwinionego r. pr. J. kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie (…) płatnymi na 

rachunek bankowy OIRP w K.  

 

Orzeczenie niniejsze jest nieprawomocne i stronom przysługuje prawo wniesienia środka zaskarżenia – 

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

Dyscyplinarnego za pośrednictwem tutejszego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


