
    
  

 

O r z e c z e n i e, z dnia 16 maja 2017 roku, sygn. akt D 21 X 17 

Orzeczenie prawomocne  

 

Przewodniczący:  r. pr. Ewa Radwan    

Sędzia:  r. pr. Katarzyna Drożdż - Najbor      

Sędzia:  r. pr. Lesław Senderecki      

Protokolant:            Agnieszka Baranowska 

 

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

dniu 16 maja 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu B.    

 

o b w i n i o n e j   o   t o,  ż e 

 

w okresie od kwietnia 2016 r. do września 2016 r., występowała przed Sądem Rejonowym  

w (…) – Wydział (…), świadcząc pomoc prawną byłej pracownicy (…) w (…), p. (…), w sprawie 

przeciwko ww. pracodawcy, o zapłatę odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia 

umowy pracę – pomimo, że uprzednio, bo w okresie od 2008 roku do 31.12.2014 r., wykonywała na 

rzecz tego podmiotu czynności zawodowe, co stwarzało znaczne zagrożenie naruszenia tajemnicy 

zawodowej a także, dawało klientowi radcy prawnego, nieuzasadnioną przewagę, z uwagi na posiadaną 

przez radcę prawnego wiedzę o kliencie,  

czym dopuściła się czynu opisanego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( 

t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) w zw. z art. 26 obowiązującego Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego. 

 

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

 

1. Na podstawie art. 414 § 1 k.p.k. w zw. art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 74 1  ustawy z dnia  

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

r. pr. B. od zarzucanego jej czynu.   

 

2. Koszty postępowania dyscyplinarnego w sprawie pokrywa Okręgową Izbę Radców Prawnych w K.   

 

Uzasadnienie 

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w K. r. pr. (…) wniósł o ukaranie r. pr. B. zarzucając, że w 

okresie od kwietnia 2016r. do września 2016r. występowała ona przed Sądem Rejonowym w (…) 

świadcząc pomoc prawną byłej pracownicy (…) w (…) p. (…) w sprawie przeciwko wymienionemu 

pracodawcy o zapłatę odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę – 

pomimo, że uprzednio, bo w okresie od 2008 roku do 31.12.2014r., wykonywała na rzecz tego podmiotu 

czynności zawodowe, co stwarzało znaczne zagrożenie naruszenia tajemnicy zawodowej a także, dawało 

klientowi radcy prawnego nieuzasadnioną przewagę z uwagi na posiadaną przez radcę prawnego wiedzę 

o kliencie,  tj. popełnienie   przewinienia dyscyplinarnego opisanego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 

1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.233) w związku z art. 26 obowiązującego  Kodeksu 

Etyki Radcy Prawnego. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w K. r. pr. (…) (dalej: Rzecznik) 

wniósł o ukaranie Obwinionej karą upomnienia.  

Obwiniona radca prawny nie przyznała się do winy. Obrońca Obwinionej i Obwiniona wnieśli o 

uniewinnienie.                                                                                                

Sąd Dyscyplinarny rozpoznając sprawę, ustalił następujący stan faktyczny sprawy.  



    
  

 

W okresie wskazanym wnioskiem o ukaranie, Obwiniona świadczyła czynności zawodowe na rzecz (…) 

w (…) (dalej: (…)) zawierając z tym Zarządem umowę zlecenia na każdy kolejny rok kalendarzowy, 

ostatnio w dniu  2 stycznia 2014r. na okres do 31 grudnia 2014r.  

Powyższe Sąd Dyscyplinarny ustalił na podstawie: wyjaśnień  r.pr. B. ( k.  57 - 60 akt OSD), umowy 

zlecenia z dnia 2.1.2014r.( k.26 akt OSD). 

W drugiej połowie marca 2016r. Obwiniona przyjęła od p. (…) pełnomocnictwo do reprezentowania jej 

w sprawie o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem  

z powodu likwidacji jej stanowiska pracy. W dniu 29 marca 2016r. Obwiniona złożyła to 

pełnomocnictwo w Sądzie Rejonowym w (…) do akt sprawy sygnowanej (…), toczącej się przeciwko 

(…). Pozew w tej sprawie  powódka wniosła samodzielnie  w dniu 5 stycznia 2016r. Przed 

przystąpieniem Obwinionej do sprawy (…) pozwany (…), działający przez zawodowego pełnomocnika, 

złożył w dniu 14 marca 2016r. odpowiedź na pozew. Do odpowiedzi na pozew pełnomocnik (…) załączył 

kopie dokumentów dotyczących organizacji (…), schemat organizacyjny, wykaz placówek oświatowych. 

Do pisma procesowego z dnia 21.09.2016r. pełnomocnik pozwanego dołączył kopie umów o pracę z 

czterema pracownikami (…), zakresy czynności na ich stanowiskach pracy i wykazy placówek 

oświatowych objętych zakresem czynności każdego z nich.    

Powyższe Sąd Dyscyplinarny ustalił na podstawie: pełnomocnictwa p. (…) z marca 2016r. (k.31 akt 

OSD), pisma Obwinionej do Sądu Rejonowego w (…) z dnia 29.3.2016r. (k.30 akt OSD),wyjaśnień 

Obwinionej (k. 57-60 akt OSD), pozwu p. (…) przeciwko (…) z dnia 5.1.2016r. (k. 8-9 akt OSD), 

odpowiedzi (…) na pozew z dnia 14.3.2016r. (k. 10-11 akt OSD) i załączników do tej odpowiedzi (k.18-25 

akt SR w (…)), pisma procesowego pełnomocnika pozwanego 1.9.2016r. i załączników do tego pisma  

(k.39-56 akt SR w (…)).    

Obwiniona w toku postępowania przed Sądem Rejonowym w (…) wykonała następujące czynności 

zawodowe. W dniu 13.04.2016r. złożyła pismo procesowe, wzięła udział w trzech rozprawach, a to w 

dniach  14 kwietnia 2016r., 8 września 2016r. i 22 września 2016r. oraz kończąc swe czynności 

zawodowe w sprawie, poinformowała Sąd w dniu 29.11.2016r., że (…) wypłacił jej klientce całe 

zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami postępowania.  

W piśmie procesowym z dnia 13.04.2016r. Obwiniona podniosła, że na takim samym, jak p. (…) 

stanowisku pracy, (…) zatrudnia jeszcze trzy pracownice, że zakres ich obowiązków jest jednakowy, a 

różnice dotyczą jedynie  przypisanych każdej z nich innych placówek oświatowych, których liczba nie 

uległa zmniejszeniu oraz że (…) cechowało duże poczucie obowiązku. Obwiniona zarzuciła 

ogólnikowość w określeniu przyczyny rozwiązania umowy o pracę z p. (…) i brak wskazania  przez (…) 

kryterium na podstawie którego dokonano wyboru jej osoby do zwolnienia. 

Na rozprawie w dniu 14.04.2016r. Obwiniona  wniosła o  dopuszczenie dowodu z zeznań świadka - 

bezpośredniej przełożonej p. (…). Na rozprawie w dniu 08.09.2016r. zadawała temu świadkowi pytania 

na temat jakości pracy p. (…) u pozwanego.  

Na rozprawie w dniu 22.9.2016r, gdy przesłuchiwany był b. dyrektor (…) p. (…), który podjął decyzję o 

rozwiązaniu umowy o pracę z p. (…), Obwiniona nie zadała temu świadkowi żadnego pytania. 

Powyższe Sąd Dyscyplinarny ustalił na podstawie: pisma procesowego Obwinionej z dnia 13.4.2016r. 

(k.12 akt OSD), protokołów z rozpraw przed Sądem Rejonowym w (…) w sprawie (…) w dniach 

14.4.2016r., 8.9.2016r. i 22.9.2016r. (k. 34,36 i 57 akt SR w (…)), informacji Obwinionej dla  SR w (…) z  

dnia 29.11.2016r. (k.75 akt SR  w (…)). 



    
  

 

Sąd Rejonowy w (…) w dniu 22.09.2016r. zasądził na rzecz p. (…) od (…) stosowne odszkodowanie. W 

uzasadnieniu swego orzeczenia Sąd, uznając zasadność przyczyny zwolnienia p. (…) (likwidacja jej 

stanowiska pracy), wskazał na wyłączną podstawę uwzględnienia powództwa p. (…), jaką było   

uchybienie przez (…) wymogom art. 30 § 4 k.p.   

Powyższe Sąd Dyscyplinarny ustalił na podstawie: wyroku Sądu Rejonowego  w (…) sygn. (…) (k .59 akt 

SR w (…)/ k.32 akt OSD) i uzasadnienia tego wyroku (k.63,64 akt SR w (…)/ k.33-35 akt OSD.)    

Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje. 

Przepis art. 26 KERP  statuuje zakaz świadczenia przez radcę prawnego czynności zawodowych lub 

nakaz wyłączenia się radcy prawnego ze sprawy w przypadku, gdy wykonywanie tych czynności 

naruszałoby tajemnicę zawodową lub stwarzałoby znaczne zagrożenie jej naruszenia, ograniczałoby 

niezależność radcy prawnego albo  gdy posiadana przez radcę prawnego wiedza o sprawach innego 

klienta, na rzecz którego uprzednio wykonywał on czynności zawodowe – dawałaby  nieuzasadnioną 

przewagę klientowi tego radcy w danej sprawie.   

W ocenie Sądu Dyscyplinarnego z przepisu art. 26 KERP, jako wskazanej podstawy zarzutu popełnienia 

przez Obwinioną przewinienia dyscyplinarnego, nie wynika bezwzględny zakaz przyjmowania przez 

radcę prawnego sprawy przeciwko byłemu klientowi, któremu radca prawny udzielił wcześniej pomocy 

prawnej. Stąd, w każdym konkretnym przypadku, decyzja radcy prawnego co do podjęcia się 

prowadzenia sprawy nowego klienta przeciwko byłemu klientowi musi być rozważona i  poprzedzona 

oceną co do możliwości wystąpienia w sprawie  okoliczności wskazanych  powołanym przepisem KERP.    

Bezwzględny zakaz przyjmowania sprawy przeciwko byłemu klientowi dotyczy  natomiast tej samej 

sprawy lub sprawy z nią związanej i wynika z art. 28 ust. 3 KERP. 

Rzecznik zarzucił Obwinionej wypełnienie dwóch z powołanych przesłanek odpowiedzialności 

dyscyplinarnej przewidzianej art. 26 KERP, a to że wykonywanie przez nią czynności zawodowych na 

rzecz p. (…) stwarzało znaczne zagrożenie naruszenia tajemnicy zawodowej, a także, że wiedza o (…) 

jako dawnym kliencie, dawała p. (…) nieuzasadnioną przewagę.  

Sąd Dyscyplinarny w pełni podziela stanowisko autorów Komentarza do KERP pod redakcją  

T. Schefflera (Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, str. 169), że znaczne zagrożenie naruszenia 

tajemnicy zawodowej  to zagrożenie rzeczywiste i bezpośrednie nie zaś hipotetyczne. Zdaniem Sądu 

Dyscyplinarnego również i przewaga klienta radcy prawnego, której źródłem byłaby wiedza jego 

pełnomocnika o sprawach  byłego klienta, musi być rzeczywista, a nadto nieuzasadniona.   

Ocenę  zatem, czy w konsekwencji podjęcia przez Obwinioną czynności zawodowych na rzecz p. (…) 

wystąpiło znaczne i co najmniej wysoce prawdopodobne zagrożenie naruszenie tajemnicy zawodowej, 

jak i tego czy wiedza Obwinionej o sprawach (…), w tym znajomość  jego polityki postępowania, 

sposobu rozumowania  i motywów osób decyzyjnych w sprawach pracowniczych, nabyta w toku pracy 

dla tego Zarządu, dawała p. (…) nieuzasadnioną przewagę, należało wywieść z analizy zaistniałych 

okoliczności, w tym poprzedzających podjęcie przez Obwinioną decyzji o przyjęciu pełnomocnictwa,  

a w szczególności  przebiegu sprawy (…) przed  Sądem Rejonowym w (…).  

Trzeba zgodzić się z obrońcą Obwinionej, że sam fakt nie poinformowania p. (…) przez (…) o kryterium 

na podstawie którego dokonano wyboru jej osoby do zwolnienia spośród osób zajmujących takie samo, 

jak ona stanowisko pracy, w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, z prawdo- podobieństwem 

graniczącym z pewnością, determinował wynik procesu. I rzeczywiście, ta wyłącznie okoliczność była  

przyczyną  korzystnego dla p. (…) rozstrzygnięcia sprawy (str.2 uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego 



    
  

 

w (…) z dnia z 22.09.2016r., (k.63 akt SR w (…) (k.34 akt OSD). O tym, że doprecyzowane doktryną 

wymagania art. 30 § 4 k.p. były znane Obwinionej w czasie podejmowania decyzji o przyjęciu 

pełnomocnictwa p. (…) świadczy fakt, że  przywołała wszystkie  dookreślające  te wymagania orzeczenia 

Sądu Najwyższego już w piśmie procesowym z dnia 13.04.2016r. Obwiniona jest doświadczonym radcą 

prawnym o nienagannym  dotąd przebiegu pracy zawodowej dlatego Sąd Dyscyplinarny dał wiarę jej 

wyjaśnieniom, że  przewidując przebieg i wynik procesu w przedmiotowej sprawie przed podjęciem się  

jej prowadzenia, dokonała ona rozsądnej oceny swojej decyzji w aspekcie ryzyk wskazanych art. 26 

KERP .  

Obwiniona ponad rok nie wykonywała czynności zawodowych na rzecz (…). Trudno sobie wyobrazić, 

jakiego rodzaju tajemnice zawodowe dotyczące (…) mogłyby zostać przez nią ujawnione w toku  

przedmiotowej sprawy,  a nawet by, wobec istnienia uchybienia art. 30 § 4 k.p. determinującego wynik 

sprawy, mogło  zaistnieć  rzeczywiste,  bezpośrednie oraz znaczne ryzyko jej ujawnienia. W toku sprawy, 

zarówno w piśmie procesowym, jak i na rozprawach, Obwiniona nie ujawniła  żadnej informacji o 

sprawach (…), którą można by zakwalifikować jako wiążącą ją tajemnicę zawodową dotyczącą (…). 

Informacje i dokumenty dotyczące przedmiotu działania jej jednostki, jej struktury organizacyjnej, spraw 

kadrowych istotnych dla przedmiotu sprawy (…) zostały udzielone i udokumentowane przez 

pełnomocnika (…).  

Znajomość osoby p. (…), w dniu 22.09.2016r. byłego już dyrektora (…), który zadecydował o 

zwolnieniu p. (…) (k. 57 akt SR w (…)),  trudno uznać za szczególnie pogłębioną w sytuacji, gdy 

Obwiniona współpracowała z nim stosunkowo krótko. Dlatego Sąd Dyscyplinarny nie podzielił 

stanowiska Rzecznika co do tego, by nieuzasadniona przewaga p. (…) nad (…) w sprawie (…), miała 

polegać na niczym w istocie nie uzewnętrznionej w procesie, hipotetycznej wiedzy Obwinionej, jak 

będzie się on zachowywał w sądzie, a tym bardziej na samej tylko obecności Obwinionej na rozprawie w 

dniu 22.09.2016r., w którym ten świadek zeznawał, mającej go – zdaniem Rzecznika -  dezorientować, 

czy  też pozbawiać pewności co do wyniku sprawy. 

Obwiniona  nie wnosiła o przesłuchanie byłego dyrektora w charakterze świadka i nie zadała mu żadnego 

pytania.  

Sąd Dyscyplinarny uznając, że Obwiniona, dokonując przed przyjęciem pełnomocnictwa p. (…) do jej 

reprezentowania w sprawie zawisłej przed Sądem Rejonowym w (…) do sygn. (…), właściwej oceny 

ryzyk jej prowadzenia w rozumieniu art. 26 KERP, wykonywała następnie czynności zawodowe w 

postępowaniu przed tym Sądem w sposób nie stwarzający żadnego zagrożenia naruszenia tajemnicy 

zawodowej, a jej wiedza o sprawach (…), nie dała jej klientce  jakiejkolwiek nieuzasadnionej przewagi, 

na podstawie art. 414 § 1 k.p.k. w związku z art.74¹ ustawy z dnia 6.7.1982r. o radcach prawnych  

(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 233 ze zm.) uniewinnił Obwinioną, orzekając o kosztach postępowania 

dyscyplinarnego na podstawie art.70[6] ust.2  powołanej ustawy.  

 

 

 


