
O r z e c z e n i e, dnia 27 lutego 2017 roku, sygn. akt D 89/IX/2016 

Orzeczenie prawomocne  

 

Przewodniczący: r. pr. Piotr Manowski         

Sędzia:  r. pr. Barbara Konarzewska  

Sędzia:  r. pr. Leszek Krupa    

Protokolant:            Agnieszka Baranowska  

przy udziale Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w K. r. pr. (…) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 

lutego 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu K. 

 

 

    o b w i n i o n e m u   o  to,  że 

 

w okresie od kwietnia do grudnia 2015 roku w (…) używając adresu mailowego: (…) do dziennikarzy 

portalu „(…)” maile, w których używał pod adresem odbiorców określeń obraźliwych nie licujących z 

godnością zawodu radcy prawnego tj. naruszenia art. 64 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach 

prawnych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 233) w związku z art. 11 pkt 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego  

 

 

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

 
1. Uznaje obwinionego r. pr. K. winnym zarzucanych mu czynów, polegających na wysyłaniu przy 

pomocy adresu mailowego: (…) dziennikarzy portalu internetowego „(…)” tj. (…), (…), (…), (…), 

(…) oraz (…) e-maili, w których używał określeń obraźliwych, wulgarnych oraz gróźb nie licujących  

z godnością zawodu radcy prawnego, przy czym ustala, że dokonał ich w okresie od 09.04.2015 roku 

do 19.02.2016 roku w (…), tj. o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 06.07.1982r. o radcach prawnych 

w zw. z art. 11 ust. 1 KERP, 

i na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych wymierza mu 

karę pieniężną w kwocie (…) płatnej na konto OIRP w K. oraz na podstawie art. 65 ust. 2 a ustawy z 

dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych wymierza zakaz wykonywania patronatu na czas pięciu lat.  

 

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

konto OIRP w K.  

 

u  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e 

 

 Pismem z  dnia 25.02.2016r. (…), redaktorka i wydawczyni serwisu (…) złożyła skargę na r.pr. K. 

W skardze wskazała, iż od pewnego czasu ona oraz inni dziennikarze portalu (…) są nękani mailowo 

przez r.pr. K. Zdaniem skarżącej obwinionemu ewidentnie nie podobają się treści  zamieszczane na w/w 

portalu, do czego oczywiście ma pełne prawo, jednak obwiniony swoje niezadowolenie manifestuje 

wysyłając do skarżącej oraz innych członków redakcji nienawistne maile, w których  są obrażani i w 

których są groźby karalne. Według skarżącej taki ton wypowiedzi, a zwłaszcza naruszanie dóbr 

osobistych redaktorów portalu (…) poprzez ich obrażanie, straszenie, niewybredne sugestie, nie licuje z 

powagą zawodu radcy prawnego  zwłaszcza w kontekście Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, z którego 

wynika, iż radca prawny obowiązany jest dbać o godność zawodu przy wykonywaniu czynności  

zawodowych, a także w działalności publicznej i w życiu prywatnym. Do skargi zostały załączone e-

maile mające potwierdzać stanowisko skarżącej.  

W oparciu o treść załączonych do skargi  email, postanowieniem z dnia 14.03.2016r. Rzecznik 

Dyscyplinarny wszczął dochodzenie z uwagi na istnienie uzasadnionego podejrzenia, iż r.pr. K. popełnił 

delikt dyscyplinarny.  

Postanowieniem z dnia 4.04.2016r. Rzecznik Dyscyplinarny przedstawił obwinionemu zarzut, że w 

okresie od kwietnia do grudnia 2015r. w (…) używając adresu mailowego: (…) wysyłał do dziennikarzy 

portalu „(…)” maile, w którym używał pod adresem odbiorców określeń obraźliwych nie licujących z 

godnością zawodu radcy prawnego tj. o czyn z art. 64 ust.1 ustawy o radcach  prawnych w zw. z art. 11 

ust. 1 KERP. Ponieważ obwiniony nie stawił się na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego na podstawie 



art. 683 ust. 3 ustawy o radcach prawnych Rzecznik Dyscyplinarny postanowił doręczyć obwinionemu 

postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Po otrzymaniu przedmiotowego  postanowienia obwiniony w 

piśmie z dnia 21.04.2016r. oświadczył, że je zwraca wskazując równocześnie jaka jest przyczyna zwrotu. 

W piśmie w/w obwiniony podkreślił, iż jego prywatna korespondencja w żadnym stopniu  nie była 

związana z działalnością zawodową radcy prawnego.  

W dniu 25.05.2016r. Rzecznik Dyscyplinarny przesłuchał obwinionego. Obwiniony oświadczył, iż 

zrozumiał treść zarzutów, nie przyznał się i wyjaśnił, iż do żądania jego ukarania przez Redaktor (…) 

winny być dołączone artykuły publikowane na portalu „(…)” przez nią i innych dziennikarzy. Obwiniony 

wskazał, iż żaden z jego komentarzy nie był niezwiązany z bezsensownymi i głupimi artykułami. Ponadto 

artykuły te ukazywały się w okresie przedwyborczym  prezydenta i parlamentu i były czystą nachalną 

propagandą. Obwiniony nie kwestionował, że dołączone do skargi  maile były sporządzone przez 

niego i wysłane z jego skrzynki mailowej: (…), którą używa do celów prywatnych i zawodowych. 

Obwiniony wskazał, iż korespondencja ta nie była upubliczniona na tzw. portalach społecznościowych i 

nie była widoczna pod artykułami, które komentował. Wobec tego  obwiniony stwierdził, iż nie widzi 

powodu by ponosił odpowiedzialność za taką korespondencję prywatną, gdyż oprócz tych dziennikarzy 

nikt tej korespondencji nie otrzymywał bo nie była upubliczniona, zaś korespondencja była prowadzona 

na wyraźne wskazanie  autorów artykułów, by do nich napisać.  

W dniu 03.06.2016r. Rzecznik Dyscyplinarny wnioskiem o ukaranie obwinił r.pr. Z.K. o to, że w okresie 

od kwietnia do grudnia 2015r. w (…) używając adresu mailowego: (…) wysyłał do dziennikarzy portalu 

„(…)” maile, w których używał pod adresem odbiorców  określeń obraźliwych nie licujących z godnością 

zawodu radcy prawnego tj. o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach  prawnych  w zw. z art. 11 ust. 1 

KERP i wniósł o wydanie orzeczenia skazującego i wymierzenie obwinionemu kary nagany i obciążenie 

go kosztami  postępowania. W uzasadnieniu wniosku o ukaranie Rzecznik Dyscyplinarny wskazał, iż 

obwiniony prowadził z (…) wymianę poglądów (korespondencję) używając do tego swojego adresu (…). 

W korespondencji tej używał pod adresem (…) określeń typu: 

- siedzisz głupia  przed komputerem 

- a ty głupia pikasz bo ci płacą 

- przydupasy Bredzisława 

- proszę usiąść i popatrz w lustro jestem szmatą czy nie.  

Obwiniony w toku dochodzenia nie kwestionował, iż maile  załączone do skargi rzeczywiście wysłał, ale 

była to korespondencja prywatna i nigdzie nieupubliczniona i nie powinien z tego tytułu ponosić 

odpowiedzialności. Zdaniem Rzecznika takiego poglądu nie można zaakceptować, gdyż art. 11 ust.1 

KERP stwierdza, że radca prawny powinien dbać o godność zawodu również w życiu prywatnym.  

Rzecznik Dyscyplinarny wskazał, iż każdy Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej ma zagwarantowane 

prawo do swobodnego oceniania innych obywateli działających w życiu publicznym, a taką osobą jest 

skarżąca, a także iż deliktem dyscyplinarnym nie jest wyrażanie swoich poglądów politycznych. Jednakże 

ocenie organów dyscyplinarnych korporacji podlega forma tych wypowiedzi, jeśli wypowiadane są przez 

osobę nie ukrywając, iż jest on radcą prawnym, co miało w tym wypadku miejsce. Używanie cytowanych 

określeń musi  być oceniane negatywnie i co za tym idzie przenoszone na dbanie o godność zawodu 

radcy prawnego. Nie stanowi usprawiedliwienia dla członka korporacji radcowskiej powszechna praktyka 

używania na różnego rodzaju portalach  społecznościowych słów wulgarnych, obraźliwych. Od radców 

prawnych można i należy wymagać powstrzymywania się od  używania tego rodzaju słów i określeń w 

sytuacji,  

w których bezspornym jest, iż używający te słowa jest członkiem korporacji radcowskiej.      

 

Na rozprawie w dniu  6.12.2016r. Sąd wskazał, iż z uwagi na nieczytelność materiału dowodowego w 

postaci e-maili załączonych do skargi zobowiąże skarżącą do nadesłania e-maili czytelnych.  

Skarżąca w odpowiedzi na w/w wezwanie złożyła korespondencję, jaką przesyłał do dziennikarzy 

redakcji (…) obwiniony. Wśród złożonych e-maili znajdowały się zarówno  e-maile załączone do skargi, 

jak również inne, przy czym nie wszystkie e-maile załączone do skargi zostały przesłane w wersji 

czytelnej, w związku z tym pismem z dnia 20.12.2016r. ponownie wezwano skarżącą do  nadesłania 

czytelnych e-maili  załączonych do skargi. Wśród złożonych e-maili znajdowały się zarówno  e-maile 

załączone do skargi (nadal nie wszystkie), jak również inne.  

Na rozprawie w dniu 27.02.2017r. Rzecznik Dyscyplinarny w trybie art. 398 § 2 k.p.k. wniósł o 

rozszerzenie wniosku o ukaranie r.pr. K., o to że: w okresie od dnia 05.08.2015 roku do dnia 18.12.2016 



roku w e-mailach nadanych w dniach: 05.08.2015r., 31.10.2015r., 11.12.2015r., 19.12.2015r., 

11.04.2016r., 22.04.2016r., 18.07.2016r., 20.07.2016r., 25.07.2016r., 16.09.2016r., 21.09.2016r., 

18.12.2016r. z adresu: (…) – przesyłał K., a raz radca prawny K. -  skierowanych do (…), (…), (…), (…), 

(…), użył słów i określeń obraźliwych, naruszających godność zawodu radcy prawnego,  

tj. o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 11 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego.   

Obwiniony odmówił zgody na rozszerzenie wniosku o ukaranie z dnia  03.06.2016r. 

Wobec powyższego Sąd uprzedził obwinionego na podstawie art. 399 k.pk. o możliwości zmiany 

kwalifikacji prawnej czynu poprzez objęcie tych czynów w okresie od 09.04.2015 roku do 19.02.2016 

roku, które miały miejsce w (…), a polegających na wysyłaniu przy pomocy adresu mailowego: (…) do 

dziennikarzy portalu „(…) e-maili, w których używał pod adresem odbiorców określeń obraźliwych, 

wulgarnych oraz gróźb nie licujących z godnością zawodu radcy prawnego, tj. o czyn z art. 64 ust. 1 

ustawy z dnia 06.07.1982r. o radcach prawnych w zw. z art. 11 ust. 1 KERP. 

 

 Przeprowadzając postępowanie dowodowe Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił co 

następuje. 

Obwiniany na rozprawie w dniu 27.02.2017r. oświadczył, że zrozumiał stawiany mu zarzut oraz możliwą 

zmianę  kwalifikacji czynu, nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i skorzystał z możliwości 

składania wyjaśnień.  

Sąd ustalił, iż obwiniony wysłał następujące e-maile na  poniższe adresy mailowe (załączone do pisma 

(…) z dnia 20 grudnia 2016r. oraz z dnia 06 lutego 2017r.):  

1.)  z dnia 05.08.2015 roku do (…) z wyrażeniem:  „Gratuluję bezmyślności Panie „Redaktorze”!”, 

2.)   z dnia 19.04.2015 roku do (…) z wyrażeniami: „Jestem prawnikiem więc to co Pan wypisuje w 

tych wypocinach nadaje się do klozetu”, „czyżby Bredzisław dołował”, 

3.) z dnia 19.04.2015 roku do (…) z wyrażeniami: „Dałeś Pan dupy tym komentarzem” oraz 

„Przydupasy Bredzisłwa”, 

4.) z dnia 31.10.2015 roku do (…) z wyrażeniem: „Proszę sobie usiąść i popatrzyć w lustro. Jestem 

szmata, czy nie jestem”, 

5.)  z dnia 11.12.2015 roku do (…) z wyrażeniami: „debilne art.”, „Możesz sobie szczekać, wy 

POpaprańcy już jesteście przeszłością”  „Spróbuj głupku iść na marsz – dostaniesz…”,  

6.) z dnia 15.10.2015 roku do (…) z wyrażeniem: „Pani głupia chyba jest” , 

7.) z dnia  19.12.2015 roku do (…) z wyrażeniem: „zdjęcia tych debili demonstrujących jako KOD, 

postkomuchów, moherów jak pisaliście”, 

8.) z dnia 11.02.2016 roku do (…) z wyrażeniem:  „MOŻECIE NAM NAGWIZDAĆ POpaprańcy!”  

9.)  z dnia 18.02.2016 roku do (…) z wyrażeniami:  „Wiem, głupota nie boli”, „To pana kumpel 

głupek z GW”, „Macie w RYJ. I dostaniecie”, 

10.) z dnia 19.02.2016 roku do (…) z wyrażeniami:  „takie głupoty pisze”, „Jest głupszy niż 

Pani”, „Nadal macie sraczkę POpaprańcy?” , „POpaprańcy mają sraczkę i kwi, kwi, kwi, kwi.” 

„Dobra głupia kobieto!” „możesz te głupoty POpaprane pisać. Proponuję lewatywę mózgu!” „ale 

żeby tak doopy dawać??????????”    

 

Niewątpliwie wyżej wymienione zwroty literalnie je analizując  zawierają zwroty wulgarne lub obraźliwe 

(„Gratuluję bezmyślności Panie „Redaktorze”!”, 

 „Jestem prawnikiem więc to co Pan wypisuje w tych wypocinach nadaje się do klozetu”, „czyżby 

Bredzisław dołował”, „Dałeś Pan dupy tym komentarzem”, „Przydupasy Bredzisłwa”, „Proszę sobie 

usiąść i popatrzyć w lustro. Jestem szmata, czy nie jestem”,  „debilne art.”, „Możesz sobie szczekać, wy 

POpaprańcy już jesteście przeszłością”, „Pani głupia chyba jest”, „zdjęcia tych debili demonstrujących 

jako KOD, postkomuchów, moherów jak pisaliście”, „MOŻECIE NAM NAGWIZDAĆ POpaprańcy!”,  

„Wiem, głupota nie boli”, „To pana kumpel głupek z GW”, „takie głupoty pisze”, „Jest głupszy niż Pani”, 

„Nadal macie sraczkę POpaprańcy?”, „POpaprańcy mają sraczkę i kwi, kwi, kwi, kwi.” „Dobra głupia 

kobieto!” „możesz te głupoty POpaprane pisać. Proponuję lewatywę mózgu!” „ale żeby tak doopy 

dawać??????????”), a także groźby („Spróbuj głupku iść na marsz – dostaniesz…”, „Macie w RYJ. I 

dostaniecie”) . 

Obwiniony w wyjaśnieniach wskazywał dlaczego używał takich zwrotów  w swoich e-mailach 

podnosząc, iż  jak czyta artykuły autorów do których wysyłał w/w e-maile to widzi, że  są one głupie i w 



związku z tym  ma prawo je skomentować. Przy czym obwiniony wskazywał, że komentarz nie był 

upubliczniony na powszechnie udostępnionych portalach internetowych, ale był odpowiedzią na 

wezwanie każdego dziennikarza z imieniem i nazwiskiem i e-mailem z adnotacją: „napisz do autora”. 

Dziennikarze wypisywali różne rzeczy według obwinionego  często nieprawdziwe, nierzetelne i będące 

propagandą jednego słusznego według autorów kierunku politycznego. Stąd również jako radca prawny 

miał również prawo do reakcji na artykuły dziennikarzy portalu „(…)” w takiej formie jak to  uczynił. 

Obwiniony podkreślił, iż żadna z tych osób (dziennikarze)  nie wystąpiła przeciwko niemu z pozwem 

cywilnym na drogę cywilnoprawną ani nie złożyła aktu oskarżenia z art. 212 i nast. k.k. Ponadto 

obwiniony stwierdził, iż nikomu w e-mailach nie groził.   

  

 Dokonując oceny zgromadzonego materiału dowodowego, w tym poczynionych ustaleń, Sąd 

zważył co następuje. 

  

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że e-maile wskazane w pkt. 1-10 zostały wysłane do wskazanych  

w nich adresatów przez obwinionego, gdyż tego faktu obwiniony nie kwestionował i wprost go 

potwierdził.  

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom obwinionego w zakresie nadania innego niż literalne znaczeń zwrotom, 

które użył w e-mailach do dziennikarzy portalu „(…)”.  

Zwroty: „Gratuluję bezmyślności Panie „Redaktorze”!”, „Jestem prawnikiem więc to co Pan wypisuje w 

tych wypocinach nadaje się do klozetu”, „czyżby Bredzisław dołował”, „Dałeś Pan dupy tym 

komentarzem”, „Przydupasy Bredzisłwa”, „Proszę sobie usiąść i popatrzyć w lustro. Jestem szmata, czy 

nie jestem”,  „debilne art.”, „Możesz sobie szczekać, wy POpaprańcy już jesteście przeszłością”,  „Pani 

głupia chyba jest” , „zdjęcia tych debili demonstrujących jako KOD, postkomuchów, moherów jak 

pisaliście”, „MOŻECIE NAM NAGWIZDAĆ POpaprańcy!”, „Wiem, głupota nie boli”, „To pana 

kumpel głupek z GW”, „takie głupoty pisze”, „Jest głupszy niż Pani”, „Nadal macie sraczkę 

POpaprańcy?” , „POpaprańcy mają sraczkę i kwi, kwi, kwi, kwi.” „Dobra głupia kobieto!” „możesz te 

głupoty POpaprane pisać. Proponuję lewatywę mózgu!” „ale żeby tak doopy dawać??????????” 

niewątpliwie zawierają określenia obraźliwe dla adresatów, a także słowa uważane  za wulgarne  

(„sraczkę”, „dupy”). Sąd uznał, iż były one skierowane jedynie w celu obrażenia adresatów, gdyż w 

żadnym zakresie nie  stanowią one merytorycznego odniesienia się do artykułów,  na które reagował 

obwiniony. Również wyjaśnienia obwinionego, że nie kierował gróźb poprzez użycie wyrażeń:  „Spróbuj 

głupku iść na marsz – dostaniesz…”,  „Macie w RYJ. I dostaniecie” i w pierwszym wypadku miał na 

myśli, że chodzi o dostanie całusa, a w drugim wypadku  miało brzmieć prawidłowo „macie w czyj to 

RYJ. I dostaniecie” i znaczyło to, że strona przeciwna otrzyma świadectwo głupoty, stanowią jedynie 

taktykę procesową obwinionego, a nie rzeczywiste motywy, którymi się kierował przy ich formułowaniu 

i przekazywaniu do adresatów. Sąd również i w tym wypadku przyjął, że sformułowania te należy 

rozumieć literalnie, przy czym poza rozważaniami Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego jest ocena, czy 

stanowiły one groźbę karalną, czy też nie. Stanowisko Sądu, iż wyrażenia użyte przez obwinionego  były 

odbierane jako obraźliwe i zawierający groźby,  potwierdza treść skargi z dnia 25.02.2016r.    

Materiał dowodowy (załączone do pisma (…) z dnia 20 grudnia 2016r. oraz z dnia 06 lutego 2017r.) 

potwierdził więc, iż obraźliwe, wulgarne i zawierające groźby e-maile zostały wysłane do (…), (…), (…), 

(…), (…), (…).  

Dowody załączone do skargi nie potwierdziły, iż tego rodzaju e-maile zostały wysłane do  

(…). Na podstawie załączonych do skargi e-maili z uwagi na ich nieczytelność i brak przesłania 

czytelnych e-maili wskazujących na to kiedy i do kogo zostały wysłane nie można ustalić kto i kiedy był 

adresatem e-maili z wyrażeniami  „Siedzisz głupia  przed komputerem”, „ a ty głupia pikasz bo ci płacą”.  

Stąd Sąd nie mógł uznać za udowodnione kierowania tekstów obraźliwych i gróźb w stosunku do (…). 

 

Postawa obwinionego radcy prawnego K. była w ocenie Sądu wysoce naganna i niewątpliwie naruszała 

obowiązek wskazany w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach  prawnych w zw. z  art. 11 

ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców 

Prawnych z  dnia 22.11.2014r., weszła w życie z dniem 1.07.2015r.). Identyczny przepis zawierał 

art.6ust.2 poprzednio obowiązującego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (Uchwała  Nr 5 VIII Krajowego 

Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 roku), stąd zgodnie z art. 4 § 1 k.k. w związku  



z art.741 Ustawy o radcach prawnych zastosowanie w sprawie znajdzie art. 11 ust. 1 aktualnie 

obowiązującego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.      

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o radcach  prawnych radcowie prawni podlegają odpowiedzialności 

dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne  z zasadami etyki.  Zgodnie z art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki 

Radcy Prawnego radca prawny obowiązany jest dbać o godność zawodu nie tylko przy wykonywaniu 

czynności zawodowych, ale również w działalności publicznej i w życiu prywatnym.  

Dbanie godność  zawodu jest jednym z podstawowych obowiązków każdego radcy prawnego. Chodzi tu 

także o nienaganną postawę w życiu prywatnym. Każde niewłaściwe zachowania, które mogą podważać 

zaufanie społeczeństwa do zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, lub które 

mogłyby zdyskredytować radcę prawnego w opinii publicznej – podlegają napiętnowaniu, a radca prawny 

dopuszczający się uchybieniu godności zawodu, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność dyscyplinarną. 

Nie istnieje żaden katalog, tym bardziej katalog zamknięty zachowań radcy prawnego, które zdaniem 

samorządu radców prawnych naruszają godność zawodu. Wykładni pojęcia „godności zawodu” dokonują 

przede wszystkim w poszczególnych  stanach faktycznych sądy dyscyplinarne. Sfera życia prywatnego 

radcy prawnego, dotycząca zachowań niemających żadnego związku ze świadczeniem przez radcę 

czynności zawodowych, pozostaje zdaniem części środowiska również w orbicie zainteresowań 

samorządu radcowskiego – zwłaszcza w sytuacjach, kiedy zachowania „prywatne” radcy prawnego 

postrzegane są przez opinię publiczną w sposób jednoznacznie negatywny (vide komentarz do art.11 w 

Kodeks Etyki Radcy Prawnego Komentarz Wydanie 2 pod red. T. Schefflera). 

Przekładając powyższe rozważania  na sprawę odpowiedzialności  dyscyplinarnej r. pr. K. należy jasno 

stwierdzić, iż używanie przez niego w stosunku do osób trzecich wyrażeń na piśmie (w tym wypadku w 

e-mailu), które miały charakter wulgarny, obraźliwy i zawierający przy tym groźby i jako obraźliwe oraz 

zawierające groźby odbierane przez adresatów, niewątpliwie naruszały godność zawodu radcy prawnego. 

I tym bardziej takie działania obwinionego są naganne, skoro przedmiotowe e-maile były wysyłane ze 

skrzynki kancelarii obwinionego, a także podpisane przez obwinionego K. Radca Prawny, o czym 

świadczy e-mail do (…) z dnia 19.12.2015. Sąd nie dał przy tym wiary obwinionemu, iż użył tytułu radcy 

prawnego w w/w e-mailu przypadkowo. A nawet, gdyby tak było to  zidentyfikowanie obwinionego jako 

radcy prawnego najpóźniej w tym momencie nie powstrzymało go od wysyłania kolejnych e-maili z 

treściami naruszającymi godność zawodu radcy prawnego. 

Nie da się przy tym usprawiedliwić zawierania w treści e-maili wyrażeń obraźliwych, wulgarnych i gróźb 

treścią artykułów, na które miał reagować obwiniony. Reakcja obwinionego na przedmiotowe 

artykułu (do której miał pełne prawo, czego Sąd w żadnym zakresie nie kwestionuje), cokolwiek w 

nich by było zawarte, była reakcją radcy prawnego, którym się nie bywa, ale się jest także w życiu 

prywatnym i wobec tego tym bardziej obwiniony winien dobierać odpowiednie słowa jako reakcję 

na treść merytoryczną artykułów, które w swoim zamierzeniu winny polemizować z argumentami 

drugiej strony, a nie ją obrażać lub zastraszać. Także używanie wulgaryzmów było zupełnie zbędne. 

Obwiniony tym bardziej powinien tonować swoje wypowiedzi, skoro miał czas na ich przemyślenie, a nie 

musiał  reagować natychmiast. Z tych też względów zupełnie zbędnym było domaganie się przez 

obwinionego  zapoznania się z artykułami, na które odpisywał obwiniony w e-mailach stanowiących 

dowody  w  sprawie. Stąd również bez znaczenia dla odpowiedzialności  dyscyplinarnej obwinionego jest 

złożony do akt sprawy w dniu 27.02.2017r. tekst (…). Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy jest 

również brak pozwów cywilnych lub zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez 

obwinionego złożonych  przez dziennikarzy portalu „(…)”.   

 Tutejszy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił także, że radca prawny K. wykonując zawód radcy 

prawnego dopuszczał się już w przeszłości działań naruszających zasady etyki radcy prawnego, przez co 

był już karany dyscyplinarnie.  

 Uwzględniając dokonane ustalenia faktyczne oraz wszystkie wskazane powyżej okoliczności 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał obwinionego winnym zarzucanych mu czynów, polegających na 

wysyłaniu w okresie od 09.04.2015 roku do 19.02.2016 roku w (…) przy pomocy adresu mailowego: 

(…) do dziennikarzy portalu internetowego „(…)” tj. (…), (…), (…), (…), (…) oraz (…) e-maili, w 

których używał określeń obraźliwych, wulgarnych oraz gróźb nie licujących z godnością zawodu radcy 

prawnego, wskazanych  szczegółowo w pkt. 1-10 niniejszego uzasadnienia tj. uznał obwinionego winnym 

czynu naruszającego art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 06.07.1982r. o radcach prawnych  w zw. z art. 11 ust. 1 

KERP.   



Na  podstawie art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Sąd  wymierzył 

obwinionemu  karę pieniężną w kwocie (…) oraz na podstawie art. 65 ust. 2 a ustawy z dnia 6 lipca 1982 

r. o radcach prawnych wymierzył mu ponadto zakaz wykonywania patronatu na czas pięciu lat. Sąd 

uznał, iż taka kara będzie adekwatna do stawianych obwinionemu zarzutów, jest dolegliwa i wypełni 

zakładane cele dyscyplinująco – wychowawcze i spowoduje, że obwiniony r.pr. K. zaniecha w 

przyszłości formułowania w swoich e-mailach do osób trzecich  treści wulgarnych, obraźliwych lub 

zawierających groźby. Na rodzaj i wysokość kary miała również wpływ uprzednia karalność 

obwinionego w postępowaniach dyscyplinarnych. Sąd uznał, iż kara 6 miesięcy zawieszenia 

wykonywania zawodu wnioskowana przez Rzecznika Dyscyplinarnego byłaby zbyt dolegliwa w 

okolicznościach  sprawy, zwłaszcza, że czyny zostały popełnione nie w związku z wykonywaniem 

czynności zawodowych, ale w życiu prywatnym, a kara zawieszenia wykonywania zawodu wprost odnosi 

się do działalności zawodowej. Stąd zbyt daleko idącym byłoby zawieszanie prawa do wykonywania 

zawodu. 

 Jednocześnie stosownie do art. 706 ust 2 i 3 powołanej ustawy o radcach prawnych oraz Uchwały 

86/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia 

zryczałtowanych  kosztów postępowania   dyscyplinarnego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny obciążył radcę 

prawnego K. kosztami postępowania dyscyplinarnego w łącznej kwocie (…), na które składają się koszty 

doręczania korespondencji w sprawie oraz koszty wynagrodzenia członków składu orzekającego za 

prowadzenie sprawy.  

 

 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 Sadu Dyscyplinarnego. 

 

 


