
O r z e c z e n i e, dnia 23 marca 2017 roku, sygn. akt D 10 X 2017 

Orzeczenie prawomocne  

  

Przewodniczący:  r. pr. Katarzyna Brocławik    

Sędzia:  r. pr. Aleksandra Wójcik      

Sędzia:  r. pr. Barbara Baron     

Protokolant:            Agnieszka Baranowska 

 

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

dniu 23 marca 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu K.    

 

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

 

1. jako płatnik w (…), działając czynem ciągłym w okresie od 20 lutego 2014 roku do  

22 września 2014 roku, zaniechał terminowego wpłacenia na rachunek (…) Urzędu Skarbowego w 

(…) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące od stycznia do sierpnia 2014 

roku w łącznej kwocie (…), czym naruszył przepisy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o 

podatku dochodowym od osób fizycznych,   

 

2. jako płatnik w (…) w okresie od 25 marca 2014 roku do 25 czerwca 2014 roku oraz  

w dniu 26 sierpnia 2014 roku uporczywie zaniechał terminowego wpłacenia na rachunek (…) Urzędu 

Skarbowego w (…) podatku od towarów i usług za miesiące od lutego do maja 2014 roku oraz za 

lipiec 2014 roku w łącznej wysokości (…), czym naruszył art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 

roku o podatku od towarów i usług,   

 

- za co prawomocnym wyrokiem nakazowym z dnia 31 sierpnia 2016 roku Sądu Rejonowego  

w (…) Wydział (…), sygn. akt (…), skazany został za czyn pierwszy na karę (…) stawek dziennych 

grzywny, a za czyn drugi karę grzywny w wysokości (…),  

 

tj. o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( t.j. Dz. U. z 2016 roku, 

poz. 233 ) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 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. za winnego czynu opisanego w punkcie pierwszym wniosku o 

ukaranie stanowiącego czyn z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( t.j. 

Dz. U. z 2016 roku, poz. 233 ) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

i za ten czyn na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 i art. 65 ust. 2b, w związku z  art. 74 1 pkt 2  ustawy 

z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych  wymierza mu karę zawieszenia prawa do wykonywania 

zawodu radcy prawnego na czas 5 lat oraz zakaz wykonywania patronatu na czas 5 lat.  

 

2. Uznaje obwinionego r. pr. K. za winnego czynu opisanego w punkcie drugim wniosku o ukaranie 

stanowiącego czyn z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( t.j. Dz. U. z 

2016 roku, poz. 233 ) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

i za ten czyn na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 i art. 65 ust. 2b, w związku z  art. 74 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych  wymierza mu karę zawieszenia prawa do wykonywania 

zawodu radcy prawnego na czas 3 lat oraz zakaz wykonywania patronatu na czas 3 lat. 

 

3. Na zasadzie art. 651 ust. 1  pkt 4 oraz art. 65 ust.2b ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach 

prawnych wymierza mu karę łączną zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego 

na czas 5 lat  oraz zakaz wykonywania patronatu na czas 5 lat.  

 



4. Obciąża obwinionego r. pr. K., kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie (…) płatnymi 

na konto OIRP w K. 

 

 

          uzasadnienie 

W dniu 23 stycznia 2017 roku Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w K., 

po przeprowadzeniu dochodzenia, złożył do OIRP w K. wniosek o ukaranie radcy prawnego K. 

obwinionego o to, że:  

1. jako płatnik w (…), działając czynem ciągłym w okresie od 20 lutego 2014 roku do 22 

września 2014 roku, zaniechał terminowego wpłacenia na rachunek (…) Urzędu Skarbowego 

w (…) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące od stycznia do 

sierpnia 2014 roku w łącznej kwocie (…), czym naruszył przepisy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

2. jako płatnik w (…)  w okresie od 25 marca 2014 roku do 25 czerwca 2014 roku oraz w dniu 

26 sierpnia 2014 roku uporczywie zaniechał terminowego wpłacenia na rachunek (…) Urzędu 

Skarbowego w (…) podatku od towarów i usług za miesiące od lutego do maja 2014 roku oraz 

za lipiec 2014 roku w łącznej wysokości (…), czym naruszył artykuł 103 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług za co prawomocnym wyrokiem 

nakazowym z dnia 31 sierpnia 2016 roku Sądu Rejonowego w (…) Wydział (…), sygn. akt 

(…), skazany został za czyn pierwszy na karę (…) stawek dziennych grzywny, a za czyn drugi 

karę grzywny  w wysokości (…),   

tj. o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 

233) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

 

Obwiniony, składając wyjaśnienia na rozprawie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, 

wskazał, że faktycznie uchybił płatności w zakresie podatku objętego PIT-4 oraz VAT z dwóch 

powodów, pierwszym powodem była choroba alkoholowa, na którą się leczy, a drugim trudna sytuacja 

finansowa spowodowana nieprzemyślanymi decyzjami związanymi z nieprzemyślanymi pożyczkami 

udzielonymi jednemu z klientów. Na kwotę pożyczek składały się dwie pożyczki na kwotę (…) i (…), 

których klient mimo zapewnień nie zwrócił mu. Obwiniony wyjaśnił, że nadużywał wtedy alkoholu i jego 

decyzje nie były wówczas przemyślane. Aktualnie jest w kontakcie z córką klienta, który zmarł nagle w 

czerwcu 2014 roku. Obecnie leczy się od 16 miesięcy na chorobę alkoholową oraz w kierunku WZW 

typu C. Od 16 miesięcy jest niepijącym alkoholikiem. Oprócz tego spłaca w miarę możliwości zaległości 

w płatności podatku, jest w kontakcie z organem podatkowym, toczy się wobec niego egzekucja 

administracyjna z jego ruchomości i pozostało mu do spłaty około (…) podatku.  

Sąd Dyscyplinarny w całości dał wiarę wyjaśnieniom obwinionego, były one bowiem spontaniczne, 

spójne, a nade wszystko korespondowały z zebranym w sprawie przez Rzecznika materiałem 

dowodowym. 

Sąd na rozprawie w dniu 23 marca 2017 roku przeprowadził w niniejszej sprawie postępowanie 

dowodowe, uznając za ujawnione, bez odczytania, dowody z dokumentów znajdujące się w aktach 

sprawy, w szczególności odpis Wyroku Sądu Rejonowego w (…) z dnia 31.08.2016 roku, sygn. akt (…). 

Sąd ustalając stan faktyczny w przedmiotowej sprawie oparł się w całości na wyjaśnieniach obwinionego 

oraz na dowodach z dokumentów, które Sąd uznał za w pełni wiarygodne, a których autentyczności oraz 

wiarygodności żadna ze stron nie kwestionowała. 

 



Sąd zważył, co następuje: 

W ustalonym powyżej stanie faktycznym, należało dokonać oceny zachowania obwinionego  

z punktu widzenia naruszenia przez niego art. 11 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

Odnosząc się do kompleksowej analizy całokształtu materiału dowodowego zebranego w toku niniejszej 

sprawy oraz dokonania subsumcji ustalonego stanu faktycznego pod stosowną normę prawną, a to art.  

64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, Sąd 

Dyscyplinarny stoi na stanowisku, że stawiane obwinionemu zarzuty wypełniły znamiona deliktu  

dyscyplinarnego, opisanego art. 11 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

W pierwszej kolejności należało przyjąć, że niewątpliwie zachowanie obwinionego było 

niezgodne z prawem i zasadami etyki zawodowej. Obwiniony wszystkimi czynami, objętymi wnioskiem 

o ukaranie naruszył w sposób bardzo znaczny godność zawodu radcy prawnego, a jego zachowanie, 

polegające na zaniechaniu regulowania należności publiczno-prawnych w sposób powodujący skazanie 

go za to prawomocnym Wyrokiem należy ocenić jako dalece naganne z punku widzenia normy etycznej, 

nakazującej radcy prawnemu dbanie o godność zawodu nie tylko przy wykonywaniu czynności 

zawodowych, ale również w działalności publicznej i w życiu prywatnym (art. 11 ust. 1 i 2 KERP).  

Takie niezgodne z prawem zachowanie radcy prawnego nie jest na pewno wypełnieniem obowiązku 

dbania przez radcę prawnego o godność zawodu, przy czym wypełnianie tego obowiązku obejmuje nie 

tylko sferę zawodową, ale każdy aspekt życia radcy prawnego, działającego również jako przedsiębiorca, 

pracodawca i podatnik.  

Takie naganne zachowanie obwinionego Sąd ocenił również przez pryzmat informacji, które znane są 

Sądowi z urzędu, iż wobec obwinionego przed tutejszym Sądem Dyscyplinarnym toczyły się inne 

postępowania dyscyplinarne, które zakończyły się wydaniem prawomocnych orzeczeń i ukaraniem radcy 

prawnego w jednym z nich karą zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas  

3 lat. 

Przechodząc do wymiary kary, wymierzając obwinionemu karę w niniejszej sprawie Sąd wziął 

pod uwagę stopień społecznej szkodliwości czynów popełnionych przez obwinionego, a także cel 

zapobiegawczy i wychowawczy, który orzeczona kara powinna osiągnąć w stosunku do obwinionego. 

Wymierzając karę Sąd baczył na to, aby nie przekraczała ona stopnia winy, uwzględniając w 

szczególności sposób zachowania się obwinionego oraz rodzaj i stopień naruszenia ciążących na nim 

obowiązków.  

Sąd jako okoliczności łagodzące wziął pod uwagę przede wszystkim zachowanie obwinionego po 

popełnieniu czynu, przyznanie się do winy oraz wyrażoną przez obwinionego na rozprawie skruchę, 

staranie o naprawienie szkody, a także okoliczności, które legły u podstaw popełnionych przez 

obwinionego czynów. Sąd uwzględnił fakt, iż obwiniony rozpoczął naprawę szkody, uczynionej 

przestępstwem oraz to, że szkoda ta powstała w dużej mierze z powodu choroby obwinionego. Choć 

choroba alkoholowa jest chorobą, za której powstanie i skutki dorosły człowiek powinien wziąć 

odpowiedzialność, to jednak na korzyść obwinionego świadczy fakt świadomości tej choroby oraz 

podjęcie oraz kontynuowanie przez niego leczenia odwykowego. Oceniając natomiast rodzaj  

i stopień naruszonych przez obwinionego obowiązków, Sąd uznał go za bardzo znaczny, również  w 

świetle uprzedniej karalności obwinionego przez Sąd Dyscyplinarny. Jednakże całokształt zachowania 

obwinionego daje podstawy sądzić, iż kara łączna pozbawienia prawa wykonywania zawodu, 

wnioskowana przez Rzecznika Dyscyplinarnego byłaby karą zbyt surową. W ocenie Sądu 

Dyscyplinarnego należało obwinionemu dać jeszcze jedną, ostatnią już szansę, a 5-letni okres 

zawieszenia mu prawa do wykonywania zawodu powinien spowodować, że obwiniony dogłębnie 

przemyśli swoje dotychczasowe zachowanie, zmieni swój sposób i styl życia, a nade wszystko naprawi w 



całości wyrządzoną szkodę. Według Sądu orzeczona kara spełni cele kary, zarówno cel prewencyjny w 

stosunku do obwinionego, jak również cel związany ze społecznym jej oddziaływaniem.  

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał obwinionego za winnego naruszenia Zasady Etyki Radcy 

Prawnego zawartej w art. 11 ust. 1 i 2, tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, określonego w art. 

64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 233 ze zm.) i 

wymierzył obwinionemu karę łączną zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na 

czas 5 lat oraz zakaz wykonywania patronatu na czas 5 lat. 

O kosztach postępowania dyscyplinarnego orzeczono na postawie art.706 ust. 2 zd. 1  Ustawy z dnia 6 

lipca 1982 roku o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 233 ze zm.). 

 

Pouczenie:  

Od niniejszego orzeczenia przysługuje odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w W., które 

należy wnieść za pośrednictwem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w K. w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.  

 


