
    
 

O r z e c z e n i e,  z dnia 11 kwietnia 2017 roku Sygn. akt D 14/X/2017 

Utrzymane w mocy orzeczeniem WSD z dnia 21.11/2017r. WO123/17 

 

Przewodnicząca:  r. pr. Borysław Madeja   

Sędzia:  r. pr. Ewa Banasik     

Sędzia:  r. pr. Ryszard Biedak    

Protokolant:            Agnieszka Baranowska  

 

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

w dniu 11 kwietnia 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu L.    

 

 

o b w i n i o n e m u   o  to,  że 

 

 

w okresie od stycznia do kwietnia 2015 roku w (…) oraz w (…), występując w sprawie o sygn. akt (…), 

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w (…), jako pełnomocnik (…), ustanowiony z urzędu, nie 

dochował należytej staranności w trakcie wykonywania czynności zawodowych, do której zobowiązany 

był ustawą oraz obowiązującymi zasadami etyki, poprzez:  

− nienależyte informowanie klienta o przebiegu sprawy, w której go reprezentował m.in. poprzez 

nieprzekazywanie mu pism Sądu, o treści mogącej mieć znaczenie dla klienta w opisanej sprawie, a w 

szczególności niepoinformowanie o terminie rozprawy w dniu 14 stycznia 2015 roku; 

− niezłożenie wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku WSA w (…) z 14 stycznia 2015r. 

(sygn. akt …)) oddalającego skargę (…), którego reprezentował, co było formalnym warunkiem 

złożenia ewentualnej skargi kasacyjnej oraz uzasadnione okolicznością, iż zarówno klient jak i radca 

prawny nie byli obecni na rozprawie, na której zapadł ww. wyrok, nie poznali więc nawet ustnych 

motywów jego uzasadnienia; 

− nie zastosował się do ciążących na nim obowiązków sporządzenia pisemnej opinii o braku podstaw do 

wniesienia skargi kasacyjnej oraz dokonania stosownych zawiadomień, w tym swojego klienta  

w odpowiednim terminie; 

czym naruszył zasady zawarte w art. 6 ust. 1, art. 28 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, w związku  

z czym dopuścił się wykroczenia dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 64 ustawy o radcach prawnych z 

dnia 6 lipca 1982 r.  

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

z dnia 6 lipca 1982r.   

 

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

 

1. Uznaje obwinionego r. pr. L. winnym zarzucanego mu czynu, polegającego na tym, że w okresie od 

stycznia do kwietnia 2015 roku w (…) oraz w (…), występując w sprawie o sygn. akt (…), przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w (…), jako pełnomocnik (…), ustanowiony z urzędu, nie 

dochował należytej staranności w trakcie wykonywania czynności zawodowych, do której 

zobowiązany był ustawą oraz obowiązującymi zasadami etyki, poprzez:  

− nienależyte informowanie klienta o przebiegu sprawy, w której go reprezentował, m.in. poprzez 

nieprzekazywanie mu pism Sądu o treści mogącej mieć znaczenie dla klienta w opisanej sprawie,  

a w szczególności niepoinformowanie o terminie rozprawy w dniu 14 stycznia 2015 roku, 

− niezłożenie wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku WSA w (…) z 14 stycznia 

2015r. (sygn. akt (…)) oddalającego skargę (…), którego reprezentował, co było formalnym 

warunkiem złożenia ewentualnej skargi kasacyjnej oraz uzasadnione okolicznością, iż zarówno 

klient, jak i radca prawny nie byli obecni na rozprawie, na której zapadł ww. wyrok,   



    
 

− niezastosowanie się do ciążących na nim obowiązków sporządzenia pisemnej opinii o braku 

podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz dokonania stosownych zawiadomień, w tym swojego 

klienta, w odpowiednim terminie, 

tj. czynu  określonego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tj. Dz.U.  

z 2016r., poz. 233 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 i art. 28 ust. 5, 6 i 7 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych i za 

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

pieniężną w wysokości (…) płatną na konto OIRP w K. 

 

2. Obciąża obwinionego r. pr. L. kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie (…), płatnymi na 

konto OIRP w K. 

 

3. Przyznaje radcy prawnemu (…) od Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. zwrot kosztów 

zastępstwa pokrzywdzonego w kwocie (…) złotych.  

 

                                                                           U z a s a d n i e n i e 

 

W dniu 29 kwietnia 2015r. do Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. wpłynął wniosek (…)  

o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec radcy prawnego L. We wniosku tym pokrzywdzony  

p. (…) zarzucił r.pr. L., że jako pełnomocnik z urzędu w sprawie sygn. akt. (…), toczącej się przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w (…), nie poinformował pokrzywdzonego o terminie 

rozprawy i o wydaniu wyroku w sprawie, a także że nie zaskarżył tego wyroku i nie przesłał go 

pokrzywdzonemu.  

Postanowieniem z dnia 27 lipca 2015r., sygn. akt (…), Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. (…) wszczął dochodzenie.  

W dniu 2 grudnia 2015r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wydał postanowienie  

o przedstawieniu r.pr. L. zarzutów. Postanowienie to zostało zmienione postanowieniem z dnia  

25 stycznia 2017r., sygn. akt (…), wydanym na skutek przekazania sprawy Zastępcy Rzecznika 

Dyscyplinarnego postanowieniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w K. z dnia 15 grudnia 2016r. w celu uzupełnienia dochodzenia. 

W wyniku przeprowadzonego dochodzenia Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego skierował do 

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w K. wniosek o ukaranie. We wniosku tym r.pr. L. został 

obwiniony o to, że w okresie od stycznia do kwietnia 2015r. w (…) oraz w (…), występując w sprawie  

o sygn. (…) przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w (…), jako pełnomocnik pokrzywdzonego 

p. (…), ustanowiony z urzędu, nie dochował należytej staranności w trakcie wykonywania czynności 

zawodowych, do której zobowiązany był ustawą oraz obowiązującymi zasadami etyki, poprzez: 

− nienależyte informowanie klienta o przebiegu sprawy, w której go reprezentował, m.in. poprzez 

nieprzekazywanie mu pism Sądu o treści mogącej mieć znaczenie dla klienta w opisanej sprawie,  

a w szczególności niepoinformowanie o terminie rozprawy w dniu 14 stycznia 2015r., 

− niezłożenie wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku WSA w (…) z 14 stycznia 

2015r. (sygn. (…)) oddalającego skargę p. (…), którego reprezentował, co było formalnym 

warunkiem złożenia ewentualnej skargi kasacyjnej oraz uzasadnione okolicznością, iż zarówno 

klient, jak i radca prawny nie byli obecni na rozprawie, na której zapadł ww. wyrok, nie poznali więc 

nawet ustnych motywów jego uzasadnienia, 

− niezastosowanie się przez  r.pr. L. do ciążących na nim obowiązków sporządzenia pisemnej opinii o 

braku postaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz dokonania stosownych zawiadomień, w tym 

swojego klienta w odpowiednim terminie. 

 



    
 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w K. ustalił następujący stan faktyczny: 

 

Pokrzywdzony p. (…) wniósł w dniu 27 lutego 2014r. do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w (…) skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w (…) nr (…). W skardze tej złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu.  

Dowód: skarga z dnia 27 lutego 2014r. (k. 164-165). 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w (…) ustanowił radcę prawnego dla pokrzywdzonego. 

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. wyznaczył obwinionego r. pr. L. pełnomocnikiem  

w sprawie dla pokrzywdzonego p. (…). Obwiniony skontaktował się i spotkał z pokrzywdzonym we 

wrześniu 2014r. 

Dowód: 1) postanowienie WSA w (…) z dnia 29 kwietnia 2014r., sygn. akt (…) (k. 2-3), 

2) pismo Dziekana OIRP w K. z dnia 14 maja 2014r., znak 1139/2015 (k. 5), 

3) ) wyjaśnienia r. pr. L. złożone na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2017r. 

W dniu 14 stycznia 2015r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w (…) wydał na rozprawie wyrok, 

w którym oddalił skargę p. (…). 

Dowód: wyrok WSA w (…) z dnia 14 stycznia 2015r., sygn. akt (…)(k. 151). 

W rozprawie tej nie uczestniczył obwiniony r.pr. L. 

Dowód: protokół przesłuchania r. pr. L. z dnia 7 października 2015r. (k. 38 – 39). 

Obwiniony r. pr. L. nie złożył do Sądu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. W dniu  

23 lutego 2015r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w (…) stwierdził jego prawomocność. Obwiniony nie 

sporządził również pisemnej opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. 

Dowód: 1) postanowienie WSA w (…) z dnia 18 maja 2015r., sygn. akt (…) (k. 15-16), 

2) protokół przesłuchania r. pr. L. z dnia 7 października 2015r. (k. 38-39), 

3) protokół przesłuchania r. pr. L. z dnia  15 stycznia 2017r. (k. 171), 

4) wyjaśnienia r. pr. L. złożone na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2017r.  

Przed wydaniem wyroku pokrzywdzony p. (…) wniósł w październiku 2014r. skargę na 

przewlekłość postępowania w sprawie (…). Postanowieniem z dnia 7 listopada 2014r. Naczelny Sąd 

Administracyjny w (…) oddalił tę skargę.  

Dowód: postanowienie NSA w (…) z dnia 7 listopada 2014r., sygn. akt (…), (k. 160) 

Odpis tego postanowienia został doręczony przez NSA w (…) obwinionemu r. pr. L. 

Dowód: pismo Przewodniczącego Wydziału (…) NSA do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 17 lutego 

2015r. (k. 102). 

W dniu 11 kwietnia 2015r. pokrzywdzony p. (…) skierował do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w (…) pismo zatytułowane „Wnioski skarżącego”, w którym w szczególności 

stwierdził, że obwiniony r. pr. L. dopiero w dniu 26 marca 2015r. przekazał mu postanowienie NSA  

w (…) z dnia 7 listopada 2014r. o oddaleniu skargi na przewlekłość postępowania i pokrzywdzony 

domaga się zmiany pełnomocnika z urzędu, zgłasza nowe wnioski dowodowe do sprawy (…) oraz wnosi 

o wyznaczenie rozprawy w tej sprawie w możliwie najkrótszym terminie. 

Dowód: pismo pokrzywdzonego p. (…) z dnia 11 kwietnia 2015r. (k. 7 i 141). 

W odpowiedzi na to pismo sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…) 

poinformował pokrzywdzonego p. (…), że prawomocnym wyrokiem z dnia 14 stycznia 2015r. Sąd 

oddalił jego skargę na decyzję SKO w (…) i że w związku z tym nie jest możliwe wyznaczenie kolejnej 

rozprawy. 

Dowód: pismo sekretariatu WSA w (…) z dnia 20 kwietnia 2015r. (k. 9) 



    
 

Pokrzywdzony p. (…) wystąpił w dniu 25 kwietnia 2015r. do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w (…) o przesłanie wyroku z dnia 14 stycznia 2015r. wraz z uzasadnieniem. WSA w 

(…) odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku. 

Dowód: postanowienie WSA w (…) z dnia 18 maja 2015r., sygn. akt (…) (k. 15-16). 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w (…) postanowieniem z dnia 21 lipca 2015r. odrzucił wniosek 

pokrzywdzonego p. (…) o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. 

Dowód: postanowienie WSA w (…) z dnia 21 lipca 2015r., sygn. akt (…) (k. 148-149). 

W skierowanym do pokrzywdzonego p. (…) piśmie z dnia 3 grudnia 2015r. Prezes 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…) poinformował go w szczególności, że postanowienie 

WSA z dnia z dnia 21 lipca 2015r. o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi 

kasacyjnej zostało doręczone obwinionemu r. pr. L. jako pełnomocnikowi pokrzywdzonego. 

Dowód: pismo Prezesa WSA w (…) z dnia 3 grudnia 2015r., znak (…) (k. 104). 

 

Na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2017r. obwiniony r. pr. L. nie przyznał się do popełnienia 

zarzucanego mu czynu, za wyjątkiem tego fragmentu wniosku o ukaranie, który zarzuca mu odstąpienie 

od sporządzenia pisemnej opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Stwierdził, że jego 

niestawiennictwo na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym wynikło z faktu, że miał 

wtedy miejsce wypadek drogowy, który uniemożliwił mu dotarcie na czas do Sądu. Informację  

o treści wyroku powziął w dniu następnym osobiście w sekretariacie Sądu i tego samego dnia przekazał 

tę informację pokrzywdzonemu p. (…). Stwierdził, że nie wystąpił do Sądu o sporządzenie uzasadnienia 

wyroku na piśmie, gdyż taki sposób postępowania uzgodnił wcześniej ze pokrzywdzonym. Uzgodnienie 

to miało miejsce po wyznaczeniu obwinionego pełnomocnikiem pokrzywdzonego i zapoznaniu się przez 

obwinionego ze sprawą, a więc w okolicach września 2014r. W materiałach, które obwiniony analizował, 

nie były wykazane przesłanki pozwalające na umieszczenie pokrzywdzonego w domu pomocy 

społecznej. Obwiniony stwierdził na rozprawie, że wobec tego oznajmił pokrzywdzonemu, iż 

najkorzystniejszym dla niego sposobem działania będzie złożenie nowego wniosku w momencie, kiedy 

przesłanki takie powstaną. Argumentował też, że w przypadku spodziewanego negatywnego 

rozstrzygnięcia sformułowanie skargi kasacyjnej jest praktycznie dla niego niemożliwe, a gdyby nawet 

doszło do złożenia skargi kasacyjnej, to samo postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 

będzie trwało od 2 do 3 lat. Lepszym zatem rozwiązaniem będzie złożenie przez pokrzywdzonego 

nowego wniosku o umieszczenie w DPS. Obwiniony stwierdził, że pokrzywdzony zgodził się na takie 

postępowanie i brak dalszych czynności ze strony obwinionego był spowodowany tym właśnie 

ustaleniem. 

 

Wyjaśnienia obwinionego są sprzeczne z zeznaniami pokrzywdzonego p. (…) złożonymi w toku 

dochodzenia w dniu 9 stycznia 2017r. Według tych zeznań pokrzywdzony złożył samodzielnie skargę na 

przewlekłość postępowania w sprawie toczącej się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 

sprawie (…), w której reprezentował go obwiniony. Z uwagi na brak odpowiedzi pokrzywdzony złożył 

skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. W odpowiedzi na interwencję Rzecznika Przewodniczący 

Wydziału (…) Naczelnego Sądu Administracyjnego w piśmie z dnia 17 lutego 2015r. – przekazanym do 

wiadomości również pokrzywdzonemu – poinformował, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2014r. 

NSA oddalił skargę pokrzywdzonego na przewlekłość postępowania, a odpis tego postanowienia wraz z 

uzasadnieniem został doręczony jego pełnomocnikowi, obwinionemu r. pr. L. Po otrzymaniu tej 

informacji pokrzywdzony skontaktował się z obwinionym, który w dniu 26 marca 2015r. przyjechał do 

pokrzywdzonego do (…) i doręczył mu postanowienie o oddaleniu skargi na przewlekłość postępowania. 

Obwiniony poinformował pokrzywdzonego podczas tego spotkania, że termin rozprawy w sprawie (…) 

nie został jeszcze wyznaczony. Pokrzywdzony skierował wówczas do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w (…) oraz do Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. pismo z dnia 11 kwietnia 

2015r., zatytułowane „„Wnioski skarżącego”. W odpowiedzi sekretariat WSA w (…) pismem z dnia 20 

kwietnia 2015r. poinformował pokrzywdzonego, że prawomocnym wyrokiem z dnia 14 stycznia 2015r. 



    
 

Sąd ten oddalił jego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (…) o odmowie 

umieszczenia pokrzywdzonego w domu pomocy społecznej. O fakcie tym obwiniony nie poinformował 

pokrzywdzonego, nie złożył wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie, ani też nie 

zaskarżył go. 

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w K. zważył, co następuje: 

 

Zebrany w niniejszej sprawie materiał dowodowy potwierdził w ocenie Sądu wszystkie zarzuty 

postawione obwinionemu r. pr. L. we wniosku o ukaranie.   

Bezsporne jest – jako przyznane zarówno przez pokrzywdzonego, jak i obwinionego oraz zbieżne 

z treścią stanowiących dowody dokumentów – że obwiniony r. pr. L. nie wystąpił do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku z dnia 14 stycznia 2015r., sygn. 

akt (…). Nie podjął również ani żadnych działań w celu zaskarżenia tego wyroku, ani też nie sporządził 

pisemnej opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia środka zmierzającego do jego wzruszenia. 

Diametralnie rozbieżne są natomiast zawarte w zeznaniach pokrzywdzonego i wyjaśnieniach 

obwinionego twierdzenia dotyczące przyczyn zaniechania przez obwinionego wskazanych czynności oraz 

okoliczności dotyczących należytego informowania przez niego pokrzywdzonego o przebiegu sprawy. 

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom obwinionego w części, w której twierdzi on, że niepodjęcie przez 

niego czynności i niezawiadomienie pokrzywdzonego o terminie rozprawy było skutkiem wcześniejszego 

uzgodnienia z pokrzywdzonym takiego sposobu postępowania oraz że następnego dnia po ogłoszeniu 

wyroku w sprawie (…) powiadomił pokrzywdzonego o treści rozstrzygnięcia. Twierdzeń tych nie da się 

bowiem pogodzić z działaniami podjętymi przez pokrzywdzonego.  

Po pierwsze – uzgodnienia z pokrzywdzonym, których podana przez obwinionego treść  

w praktyce byłaby równoznaczna z rezygnacją pokrzywdzonego z popierania jego skargi  

w postępowaniu przed WSA, miały mieć miejsce w okresie, kiedy obwiniony skontaktował się i spotkał z 

pokrzywdzonym po wyznaczeniu do pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu, tj. w okolicach września 

2014r. Tymczasem w październiku 2014r. pokrzywdzony skierował do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania. Nie mogło mu zatem „nie zależeć na sprawie”, 

jak określił to obwiniony. W ocenie Sądu było wręcz przeciwnie – pokrzywdzony wykazywał duże 

zaangażowanie w sprawę, czego wyrazem było jego wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w 

celu przyspieszenia rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania – jak się później okazało 

bezprzedmiotowe wobec wcześniejszego wydania przez NSA postanowienia z dnia 7 listopada 2014r. 

oddalającego tę skargę, o czym poniżej.  

Po drugie – twierdzeniu o rezygnacji pokrzywdzonego z działania w celu uzyskania korzystnego 

rozstrzygnięcia w sprawie (…) zdecydowanie przeczy także treść jego pisma z dnia 11 kwietnia 2015r. 

zatytułowanego „Wnioski skarżącego”. W piśmie tym pokrzywdzony domaga się zmiany pełnomocnika z 

urzędu, zgłasza nowe wnioski dowodowe oraz wnosi o wyznaczenie rozprawy w możliwie najkrótszym 

terminie. Doświadczenie życiowe wskazuje, że nie zachowuje się w ten sposób osoba, której nie zależy 

na sprawie i która poczyniła wcześniej ze swoim pełnomocnikiem – ustanowionym na jej wniosek – 

uzgodnienia o całkowitym „odpuszczeniu” sprawy. 

Po trzecie – treść „Wniosków skarżącego” z dnia 11 kwietnia 2015r. świadczy o tym, że 

pokrzywdzony w chwili występowania z nimi nie wiedział, że w dniu 14 stycznia 2014r. odbyła się przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym rozprawa i nie znał treści wydanego przez ten Sąd wyroku, 

sygn. akt (…). Nie wiedział też, że obwiniony nie wystąpił o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku, 

wskutek czego stał się on prawomocny. Tak samo rzecz się ma w odniesieniu do postanowienia 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 listopada 2014r., sygn. akt (…), oddalającego skargę na 



    
 

przewlekłość postępowania. Występując do Rzecznika Praw Obywatelskich pokrzywdzony nie wiedział, 

że postanowienie to zostało wydane i doręczone obwinionemu jako pełnomocnikowi pokrzywdzonego. 

W przekonaniu Sądu, opartym na analizie przebiegu powyższych zdarzeń, nieprawdziwe są twierdzenia 

obwinionego, że informował on pokrzywdzonego o zapadłych orzeczeniach. Sąd dał natomiast wiarę 

zeznaniom pokrzywdzonego, że o oddaleniu skargi na przewlekłość postępowania dowiedział się on 

dopiero z przekazanego mu do wiadomości pisma Przewodniczącego Wydziału (…) NSA do Rzecznika 

Praw Obywatelskich z dnia 17 lutego 2015r., a o odbyciu rozprawy w dniu 14 stycznia 2015r.i wydaniu 

w tym dniu wyroku w sprawie (…) dowiedział się dopiero z pisma sekretariatu WSA w (…) z dnia  

20 kwietnia 2015r. 

Art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, będącego załącznikiem do uchwały Nr 8/VIII/2010 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010r. (dalej „KERP”) stanowi, że radca 

prawny obowiązany jest informować klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku w sposób ustalony  

z klientem. Zgodnie z ust. 6 tego artykułu radca prawny powinien uzyskać zgodę klienta w miarę 

możności pisemną na zaniechanie wniesienia środka zmierzającego do wzruszenia orzeczenia sądowego 

kończącego sprawę w danej instancji. Stosownie do art. 28 ust. 7 KERP w razie prowadzenia sprawy z 

urzędu radca prawny przedstawia klientowi pisemną opinię prawną o braku podstaw do wniesienia 

środka zmierzającego do wzruszenia orzeczenia sądowego. 

Wobec powyższego Sąd uznał, że zasadny jest zarzut nienależytego informowania 

pokrzywdzonego przez obwinionego o przebiegu sprawy. Obwiniony w szczególności nie powiadomił 

niezwłocznie pokrzywdzonego o otrzymaniu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego  

w (…) z dnia 7 listopada 2014r., sygn. akt (…) oddalającego skargę na przewlekłość postępowania,  

o otrzymaniu zawiadomienia o terminie rozprawy w dniu 14 stycznia 2015r. oraz o treści wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…) z dnia 14 stycznia 2015r., sygn. (…), oddalającego 

skargę pokrzywdzonego p. (…) na decyzję SKO w (…), czym naruszył art. 28 ust. 5 KERP. 

W świetle okoliczności sprawy nieuprawnione było w ocenie Sądu niezłożenie przez obwinionego 

wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku WSA w (…) z 14 stycznia 2015r., sygn. (…), 

co było formalnym warunkiem złożenia ewentualnej skargi kasacyjnej. Obwiniony nie złożył takiego 

wniosku i nie wykazał, że uzyskał na to zgodę pokrzywdzonego wyrażoną na piśmie lub w innej formie, 

czym naruszył art. 28 ust. 6 KERP. 

Zasadny jest również, przyznany przez obwinionego, zarzut niezastosowania się przez  niego do 

obowiązku sporządzenia pisemnej opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, tj. naruszenia  

at. 28 ust. 7 KERP. Podkreślić przy tym należy, że obowiązek ten jest bezwzględny i z jego wykonania – 

oraz dopełnienia związanych z tym obowiązków informacyjnych w odniesieniu do klienta, sądu  

i dziekana OIRP – nie zwalnia radcy prawnego jakiekolwiek uzgodnienie z klientem. 

Oceniając zachowanie obwinionego Sąd wziął w szczególności  pod uwagę okoliczność, że 

według ukształtowanego w orzecznictwie dyscyplinarnym i sądowym stanowiska, że  przyznanie stronie 

pełnomocnika z urzędu stanowi element zapewnienia jej prawa do rzetelnego procesu w celu ochrony jej 

słusznych praw osobistych lub majątkowych. Ustanawiając pełnomocnika z urzędu sąd realizuje jeden  

z celów wymiaru sprawiedliwości, a działanie profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy 

prawnego – staje się niezbędnym ogniwem prawidłowego procesu (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w (…) z dnia 16 kwietnia 2009r., sygn. akt (…)). Ponadto Sąd zważył także, iż 

działania pełnomocnika wyznaczonego z urzędu mają wpływ na odbiór korporacji zawodowych 

adwokatów i radców prawnych przez społeczeństwo, bowiem dotyczą spraw ludzi niemających 

możliwości wyboru adwokata lub radcy prawnego w sposób dowolny i którzy są zdani na wybór 

dokonany w tym zakresie przez odpowiednie organy (vide: orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego 

(Adwokatury) z dnia 21 lutego 2015r., sygn. akt (…)). 



    
 

Wymierzając obwinionemu karę pieniężną w kwocie (…) zł Sąd uznał, że jest ona adekwatna do 

wagi i stopnia społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez obwinionego, a poprzez swoją 

dolegliwość kara ta spełni swoją funkcję w zakresie prewencji indywidualnej, tj. spowoduje, że 

obwiniony będzie w przyszłości przestrzegał przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i nie popełni 

przewinienia dyscyplinarnego. 

O obciążeniu obwinionego kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie (…) Sąd orzekł na 

podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 uchwały Nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia  

20 marca 2015r. w zw. z art. 706 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych. 

O przyznaniu pełnomocnikowi pokrzywdzonego od OIRP w K. zwrotu kosztów zastępstwa Sąd 

orzekł na podstawie § 2 pkt 2 i § 17 ust. 2 pkt 5 w zw. z § 17 ust. 7 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


