
    
 

O r z e c z e n i e, dnia 7 lutego 2017 roku, sygn. akt D 5 X 2016 

orzeczenie prawomocne  

  

Przewodniczący: r. pr. Grzegorz Słodkiewicz           

Sędzia:  r. pr. Aleksandra Wójcik   

Sędzia:  r. pr. Adam Jasiewicz    

Protokolant:            Agnieszka Baranowska  

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

dniu 7 lutego 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu G. 

 

    o b w i n i o n e j   o  to,  że 

 

w dniu 13 października 2015 roku w (…) przyjęła pełnomocnictwo od (…) do reprezentowania go przed 

sądami I i II instancji w sprawie przeciwko (…), mimo że od dnia 1 maja 2012 roku, jako emeryt nie 

wykonujący zawodu radcy prawnego, nie była objęta obowiązkowy ubezpieczeniem od odpowiedzialności 

cywilnej,  

 

tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1a i 227 ust. 1 ustawy z dnia  

6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 233) w związku z art. 6  Kodeksu Etyki 

Radcy Prawnego (Uchwała Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 

22.11.2014r.) 

 

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

 

1. Uznaje obwinioną r. pr. G. winną zarzucanego jej czynu, a to że w dniu 13 października 2015 roku w 

(…) przyjęła pełnomocnictwo od (…) do reprezentowania go przed sądami I i II instancji w sprawie 

przeciwko (…), mimo że od dnia 1 maja 2012 roku, jako emeryt nie wykonujący zawodu radcy 

prawnego, nie była objęta obowiązkowy ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej,  

tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1a i 227 ust. 1 ustawy  

z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 233) w związku z art. 6  

Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (Uchwała Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców 

Prawnych z dnia 22.11.2014r.) 

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

upomnienia.  

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

konto OIRP w K.  

 

Uzasadnienie 

 Obwiniona pismem z dnia 16 kwietnia 2012r. zawiadomiła Okręgową Izbę Radców Prawnych w 

K., data wpływu 19 kwietnia 2012 roku, iż nie wykonuje zawodu radcy prawnego od 1 stycznia 2012 roku. 

Po złożeniu w/w oświadczenia pismem z dnia 23 kwietnia 2012 roku została ona poinformowana, że od 

dnia 1 maja 2012r. nie podlega ona ubezpieczeniu OC z tytułu wykonywania zawodu radcy prawnego. 

Pouczono ją jednocześnie, że do czasu ponownego zgłoszenia nie może ona wykonywać zawodu radcy 

prawnego.  

 W dniu 13 października 2015 roku obwiniona przyjęła od (…) pełnomocnictwo do reprezentowania 

go w prowadzonym przed Sądem Rejonowym (…) Wydział (…) sygn. akt. (…) udzielając równocześnie 

aplikantowi radcowskiemu (…) upoważnienia (nazwanego pełnomocnictwem) do zastępowania jej w tym 

procesie.  

 Pełnomocnictwo to wraz z upoważnieniem dla aplikanta złożyła w dniu 29 stycznia 2016 roku do 

ww. sprawy załączając pismo procesowe, a następnie działający z jej upoważnienia aplikant radcowski 

złożył następne pisma procesowe. W dniu 11 lutego 2016 roku odbyła się rozprawa w trakcie której sąd 



    
 

stwierdził, iż złożone pełnomocnictwo wraz z upoważnieniem dla aplikanta oraz złożone dwa pisma 

procesowe nie mają mocy prawnej. Możliwe jednak było, wobec osobistego sporządzenia pozwu przez 

(…), zawarcie ugody na rozprawie.  

 Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: pismo pismo Prezesa Sądu Rejonowego (…) z 

dnia 26.04.2016r. (k. 6), pełnomocnictwo (k. 8), , zawiadomienie o wykonywaniu zawodu (k. 10-12), pismo 

OIRP K. z 23.04.2012r. (k. 13), zawiadomienie o wykonywaniu zawodu – (k. 14-15). 

 Obwiniona przyznała się do stawianych jej zarzutów podnosząc iż przyjęła pełnomocnictwo od (…) 

bowiem jest on chłopakiem córki że działała w tej sprawie pro bono, jak też, że jej postępowanie nie 

skutkował nieważnością postępowania. Było to równocześnie działanie jednorazowe.  

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o radcach prawnych radca prawny podlega obowiązkowemu 

ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o 

których mowa w (…) art. 6 ust. 1, tj. przy świadczeniu pomocy prawnej, a więc m.in. poprzez 

występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Z kolei art. 64 ust. 1, że 

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie 

sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków 

zawodowych.  

 Przepis art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego przyjętego uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego 

Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego stanowi, że radca prawny mając na uwadze treść roty ślubowania określonej w ustawie o radcach 

prawnych, obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, 

zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami.  

 Z ww. przepisów tego niewątpliwie wynika, iż od radcy prawnego należy oczekiwać, że przyjmując 

pełnomocnictwo do występowania w sprawie, podejmując działania w sprawie, jak też udzielając 

upoważnienia aplikantowi radcowskiemu w swoim postępowaniu będzie stosował się do ww. norm, a więc 

nie powinien ich podejmować mając świadomość zakończenia aktywności zawodowej, jak też brak objęcia 

ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.  

 Nie budzi wątpliwości Sądu, że obwiniona podejmując opisane powyżej działania musiała mieć 

świadomość swojej sytuacji prawnej jako radcy prawnego, jak też konsekwencji jakie postępowanie to 

może wywołać. 

 Bez znaczenie pozostaje dla Sądu argumentacja w przedmiocie jednorazowości zdarzenia, jak też 

braku negatywnych konsekwencji dla „reprezentowanej” strony. Podać należy, że naruszenie ww. 

przepisów może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla strony które na skutek postawy 

prowadzącego postępowanie sądu nie nastąpiły. Podkreślam, że naruszenie ww. przepisów zarzucone 

obwinionej nie dotyczy skutku, ale o zachowanie obwinionej.  

 Argumentacja obwinionej stanowiła przyjętą przez nią linię obrony i skierowana była przeciwko 

zarzutowi sformułowanemu przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Argumentacja ta, jak też działania te są o 

tyle bezskuteczne, że przedmiotem oceny Sądu jest postawa obwinionej względem obowiązującego 

porządku prawnego oraz reprezentowanego klienta, a nie ustalenie czy swoim działaniem mogła się 

przyczynić do hipotetycznego skutku, który na skutek postawy sądu i zweryfikowania braku jej uprawnień 

do działania za stronę, nie nastąpił. Postawa samej obwinionej budzi również zdziwienie w kontekście 

jasnej i czytelniej informacji ze strony samorządu radcowskiego odnośnie jej uprawnień co do 

wykonywania zawodu po dniu opisanego na wstępie pouczenia.  



    
 

W ocenie Sądu obwiniona swoim zachowaniem naruszyła przepisy prawa oraz zasady etyki 

zawodowej w zakresie wyżej przywołanych przepisów. 

 W świetle powyższych ustaleń nie budzi wątpliwości, iż obwiniona radca prawny G. dopuściła się 

zarzucanego jej czynu, a to, że w dniu 13 października 2015r. w (…) przyjęła pełnomocnictwo od (…) o 

do reprezentowania go przed sądami I i II instancji w sprawie przeciwko (…) z siedzibą w (…), mimo że 

od dnia 1 maja 2012r., jako emeryt nie wykonujący zawodu prawnego, nie była objęta obowiązkowym 

ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.  

 Przy wymiarze kary obwinionej Sąd wziął pod uwagę stopień społecznej szkodliwości zachowania 

jej przypisanemu, który według oceny Sądu nie był znaczny. Na ocenę tę składa się w szczególności rodzaj 

i charakter naruszonego dobra jakim jest wizerunek korporacji i samorządu radców prawnych, 

przekroczenie dozwolonych i akceptowanych granic postępowania wobec klienta. Wskazuję również, że 

na powyższą ocenę wpływ miała postawa obwinionej i jednorazowość zdarzenia, która to okoliczność 

stanowiła okoliczność łagodzącą pozwalającą łagodniej ocenić postawę obwinionej.  

 Biorąc powyższe pod uwagę Sąd wymierzył obwinionej kare upomnienia. Taka kara jest adekwatna 

zdaniem Sądu do stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz stopnia winy obwinionej, jak również 

realizuje cel kary, jakim jest wyeliminowanie tożsamego postępowania w przyszłości. Jest ona 

odpowiednia do popełnionego przez obwinioną czynu, jak też wypełni zakładane cele dyscyplinująco-

wychowawcze i spowoduje, że obwiniona nie będzie, bez uprzedniego zgłoszenia i objęcia ubezpieczeniem 

od odpowiedzialności cywilnej, reprezentować klientów przed sądami powszechnymi.  

 Zważywszy na wynik sprawy obwiniona, na zasadzie art. 706 ustawy o radcach prawnych został 

obciążony kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie (…) płatnymi na rachunek bankowy 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w K.  

 Koszty te stanowią wynagrodzenie ryczałtowe dla członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. ustalone zgodnie z uchwałą Prezydium Rady Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w K. z dnia (…) w sprawie wysokości ryczałtów dla sędziów Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego OIRP w K., które wynosi odpowiednio dla Przewodniczącego składu – (…), dla 

pozostałych członków składów orzekających (…) – razem (…) oraz koszty korespondencji – (…).  

 

 

 

 


