
O r z e c z e n i e, dnia 21 lutego 2017 roku, sygn. akt D 2 X 2016 

Orzeczenie prawomocne  

 

Przewodniczący:  r. pr. Lesław Senderecki    

Sędzia:  r. pr. Barbara Konarzewska     

Sędzia:  r. pr. Marcin Badura     

Protokolant:            Agnieszka Baranowska 

 

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

rozprawie w dniu 21 lutego 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu K.    

 

o b w i n i o n e m u   o   t o,  ż e 

 

1. będąc pełnomocnikiem z urzędu (…) w sprawie z jego powództwa zawisłej przed Sądem Rejonowym 

w (…)Wydziałem (…), sygn. akt (…), w dniu 18 grudnia 2013 r. w (…), mimo prawidłowego 

zawiadomienia, nie stawił się na rozprawie, 

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

prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 6 ust. 1  Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

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

roku); 

2. będąc pełnomocnikiem z urzędu (…) w sprawie z jego powództwa zawisłej przed Sądem Rejonowym 

w (…) Wydziałem (…), sygn. akt (…), w okresie od 20.01.2014 r. do 03.02.2014 r. w (…) nie 

wypełnił zobowiązania Sądu do złożenia wniosków dowodowych w sprawie, 

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

prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 6 ust. 1  Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

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

roku); 

3. będąc pełnomocnikiem z urzędu (…) w sprawie z jego powództwa zawisłej przed Sądem Rejonowym 

w (…) Wydziałem (…), sygn. akt (…), w dniu 28 stycznia 2015 r. w (...), mimo prawidłowego 

zawiadomienia, nie stawił się na rozprawie, 

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

prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 6 ust. 1  Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

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

roku); 

4. będąc pełnomocnikiem z urzędu (…) w sprawie z jego powództwa zawisłej przed Sądem Rejonowym 

w (…) Wydziałem (…), sygn. akt (…), w dniu 23 lutego 2015 r. w (…), mimo prawidłowego 

zawiadomienia, nie stawił się na rozprawie, 

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

prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 6 ust. 1  Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

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

roku); 

5. będąc pełnomocnikiem z urzędu (…) w sprawie z jego powództwa zawisłej przed Sądem Rejonowym 

w (…) Wydziałem (…), sygn. akt (…), w okresie od października 2014 r. do lutego 2015 r.  

w (…) nie zawiadomił Sądu o zgonie powoda, 

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

prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 6 ust. 1  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: 

 

I. 1. Uniewinnia radcę prawnego K. od zarzucanego mu czynu, a to że będąc pełnomocnikiem z 

urzędu (…) w sprawie z jego powództwa zawisłej przed Sądem Rejonowym w (…) 

Wydziałem (…), sygn. akt (…), w dniu 18 grudnia 2013 r. w (…), mimo prawidłowego 

zawiadomienia, nie stawił się na rozprawie, 



2. Uniewinnia radcę prawnego K. od zarzucanego mu czynu, a to że będąc pełnomocnikiem z 

urzędu (…) w sprawie z jego powództwa zawisłej przed Sądem Rejonowym w (…) 

Wydziałem (…), sygn. akt (…), w okresie od 20.01.2014r. do 03.02.2014r. w (…) nie wypełnił 

zobowiązania Sądu do złożenia wniosków dowodowych w sprawie, 

3. Uniewinnia radcę prawnego K. od zarzucanego mu czynu, a to że będąc pełnomocnikiem z 

urzędu (…) w sprawie z jego powództwa zawisłej przed Sądem Rejonowym w (…) 

Wydziałem (…), sygn. akt (…), w dniu 28 stycznia 2015 r. w (…), mimo prawidłowego 

zawiadomienia, nie stawił się na rozprawie, 

4. Uniewinnia radcę prawnego K. od zarzucanego mu czynu, a to że  będąc pełnomocnikiem  

z urzędu (…) w sprawie z jego powództwa zawisłej przed Sądem Rejonowym w (…) 

Wydziałem (…), sygn. akt (…), w dniu 23 lutego 2015 r. w (…), mimo prawidłowego 

zawiadomienia, nie stawił się na rozprawie, 

5. Uniewinnia radcę prawnego K. od zarzucanego mu czynu, a to że będąc pełnomocnikiem z 

urzędu (…) w sprawie z jego powództwa zawisłej przed Sądem Rejonowym w (…) 

Wydziałem (…), sygn. akt (…),w okresie od października 2014 r. do lutego 2015 r. w (…) nie 

zawiadomił Sądu o zgonie powoda. 

 

II.       Koszty niniejszego postępowania ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w K.  

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpatrywał wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia 

31.10.2016 r. w którym zarzucił obwinionemu radcy prawnemu K. popełnienie pięciu przewinień 

dyscyplinarnych z art. 64 ust.1 ustawy o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 233) w związku z art. 6 

ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.  

 

Przewinienia te wyrażały się niestarannym wykonywaniem obowiązków procesowych pełnomocnika 

powoda, ustanowionego z urzędu, przed Sądem Rejonowym w (…). W szczególności Zastępca 

Rzecznika zarzucił obwinionemu nie podejmowanie czynności w sprawie, nie stawianie się na 

rozprawach, mimo prawidłowych zawiadomień o terminach oraz nie poinformowanie Sądu o zgonie 

powoda – (…).  

 

Badając sprawę Sąd nie uznał zasadności zarzutów Zastępcy Rzecznika.  

 

Prowadząc postępowanie dowodowe wzięto pod uwagę materiał dowodowy zebrany przez Rzecznika w 

toku postępowania przygotowawczego oraz zeznania złożone przez obwinionego na rozprawie w dniu 

21.02.2017 r. 

 

Dowody w postaci dokumentów, nie kwestionowane przez strony, odzwierciedlają stan faktyczny 

sprawy, czyli niezwłoczne po ustanowieniu pełnomocnikiem z urzędu nawiązanie kontaktu z klientem, 

sprecyzowanie jego roszczeń, złożenie wniosków dowodowych, złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku 

częściowego, wniesienie apelacji od niekorzystnego dla powoda wyroku częściowego. 

 

W wyjaśnieniach złożonych przed Rzecznikiem i przez Sądem Dyscyplinarnym, obwiniony 

konsekwentnie twierdził, iż podejmował wszystkie czynności zgodnie z interesem powoda  

i w ramach normalnej praktyki procesowej. Nie zawiadomił Sądu (…) o zgonie powoda, gdyż sam nie 

został powiadomiony o tym fakcie przez rodzinę powoda. Na wyznaczony termin rozprawy w dniu 

18.12.2013 r. ustanowił substytuta w osobie radcy prawnego (…). Substytut nie zawiadomił go o 

przeszkodach w uczestnictwie na rozprawie. Sąd Dyscyplinarny dał wiarę wyjaśnieniom obwinionego 

jako spójnym i logicznym. 

 

W ocenie Sądu postępowanie obwinionego nie stanowi przewinień dyscyplinarnych określonych w art. 

64 ust.1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Uznano 



bowiem, że przedłożone jako dowody pisma i wezwania Sądu Pracy, pokrywają się z wyjaśnieniami i 

twierdzeniami obwinionego.  

Ponadto okolicznością łagodzącą jest zaangażowanie się obwinionego do pomocy rodzinie zmarłego 

powoda, przy załatwianiu spraw związanych z postępowaniem spadkowym, zwłaszcza w sytuacji gdy do 

masy spadkowej wchodziły długi. Bez prawomocnego ustalenia praw do spadku dalsze postępowanie 

przed Sądem Pracy i tak nie było możliwe.  

 

Obwiniony wykonywał swoje obowiązki zawodowe aż do momentu, gdy został skazany w innych 

sprawach dyscyplinarnych na karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu radcy prawnego a to 

orzeczeniem OSD OIRP w K. z dnia 09.12.2014 r. Sygn. Akt.(…) na pięć lat zawieszenia i orzeczeniem 

OSD OIRP w K. z dnia 30.06.2015 r. sygn. akt: (…) na trzy lata. W tym zakresie orzeczenia zostały 

utrzymane w mocy przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych w W. a skarga 

kasacyjna obwinionego została oddalona przez Sąd Najwyższy.  

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny nie uwzględnił wniosku obrońcy obwinionego o uznanie zarzutów 

dotyczących czynów z roku 2013 za przedawnione i umorzenie sprawy co do tych zarzutów 

przedawnionych, albowiem zgodnie z art. 70 ustawy o radcach prawnych, w razie wszczęcia 

postępowania dyscyplinarnego przed upływem trzech lat od czasu popełnienia przewinienia, to karalność 

przewinienia dyscyplinarnego ustaje wówczas, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat. W 

niniejszej sprawie postępowanie wszczęte zostało dnia 14.05.2015r. a zarzut najwcześniejszego czynu 

dotyczył nieobecności na rozprawie w dniu 18.12.2013r. czyli bieg terminu przedawnienia karalności 

został skutecznie przerwany.  

 

Uznając radcę prawnego K. niewinnym popełnienia określonych wyżej przewinień dyscyplinarnych, 

pouczono go o konieczności zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu obowiązków 

pełnomocnika procesowego ustanowionego z urzędu a zwłaszcza reagowania na wezwania i pisma Sądu 

powszechnego oraz bezwarunkowej obecności na terminach rozpraw przed Sądem. 

 

Kosztami postępowania obciążono Okręgową Izbę Radców Prawnych w K. 

 

Od tegoż orzeczenia przysługuje odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w W. w terminie 14 dni 

od otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem, za pośrednictwem tutejszego Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego.  

 

 

          

 

 


