
    
 

O r z e c z e n i e, dnia 16 maja 2017 roku, sygn. akt D 67/VIII/2013 

Orzeczenie prawomocne, utrzymane w mocy orzeczeniem WSD z 01.02.2018r. WO-91/17   

 

Przewodniczący: r. pr. Piotr Manowski 

Sędzia:  r. pr. Ewa Radwan          

Sędzia:  r. pr. Barbara Baron   

Protokolant:  Agnieszka Baranowska  

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

w dniu 09 maja 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu W.,   

 

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

 

popełnił przestępstwo z art. 286 § 1 k.k., co na podstawie art. 6 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 Kodeksu Etyki 

Radcy Prawnego stanowi naruszenie zasad etyki tj. popełnił przewinienie dyscyplinarne określone  

w art.64ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U z 2010, Nr 10, poz. 65 ze zm.) 

 

 

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

 

 
1. Uznaje obwinionego radcę prawnego  W. winnym zarzucanego mu  przewinienia dyscyplinarnego  

z art. 64 ust. 1 pkt. 2  Ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku w brzmieniu 

obowiązującym w dniu 4 grudnia 2012r. ( t.j. Dz. U. Nr 10 z 2010 roku, poz. 65 ze zm.) w związku  

z art. 6 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (Uchwała Nr 5/2007 VIII 

Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007roku.) w zw. z art. 4 ust. 1 k.k., 

wynikającego z popełnieniu przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. za które radca prawny W. został skazany 

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w (…) z dnia 07 stycznia 2008r. Sygn. akt: II K 541/06, 

polegającego na tym, że w dniu 12 sierpnia 2005r. w (…) poprzez okazanie pracownikowi Sp. jawnej 

(…) kserokopii uprzednio podrobionego dowodu wpłaty kwoty 8.786,03 zł zawierającego pieczęć 

(…) Bank Spółka Akcyjna numer (…), z którego wynikało, iż w dniu 12 sierpnia 2005r. dokonał 

wpłaty na rachunek  bankowy numer (…) należący do spółki jawnej (…) z siedzibą w (…) gotówki  

w kwocie 8.876,03 złotych tytułem zapłaty faktury nr (…), która to wpłata w rzeczywistości nie 

została dokonana, doprowadził (…) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (…) spółka jawna 

polegającego  na wydaniu towaru o wartości 8.786,03 zł czym działał na szkodę wymienionej spółki  

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

obowiązującym w dniu 4 grudnia 2012r.  ( t.j. Dz. U. Nr 10 z 2010 roku, poz. 65) wymierza mu karę 

zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na okres pięciu lat oraz na podstawie art. 65 ust. 2b 

ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 04 grudnia 

2012r. (t.j. Dz. U. Nr 10 z 2010 roku, poz. 65) orzeka zakaz wykonywania patronatu na czas 

dziesięciu lat  

 

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

na konto OIRP w K.  

 

Uzasadnienie 

 

Pismem z dnia 31.08.2011r. Kancelaria Prawnicza (…) złożyła doniesienie, iż wobec r.pr. W. zapadł 

wyrok karny w sprawie (…) -karta 1-12. Wobec powyższego Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego  

w dniu 16.09.2011r. wydała postanowienie o wszczęciu dochodzenia – karta 15.  

W wyniku działań związanych z wszczęciem dochodzenia Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ustaliła, 

że obwiniony został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w (…) z dnia 07.01.2008r. w sprawie Sygn. 

akt. (…) na karę pozbawienia wolności 1 rok 4 miesiące, 80 stawek po 20,00 zł grzywny w zawieszeniu 

na 3 lata. Wyrok stał się prawomocny z dniem 26.03.2008r. Przestępstwo popełnione przez  obwinionego  

polegało na tym, że w dniu 12 sierpnia 2005r. w (…) poprzez okazanie pracownikowi Sp. jawnej (…) 

(…) kserokopii uprzednio podrobionego dowodu wpłaty kwoty 8.786,03 zł zawierającego pieczęć (…) 



    
 

Bank Spółka Akcyjna numer (…), z którego wynikało, iż w dniu 12 sierpnia 2005r. dokonał wpłaty na 

rachunek bankowy numer (…) należący do spółki jawnej (…) z siedzibą w (…) gotówki w kwocie 

8.876,03 złotych tytułem zapłaty faktury nr (…), która to wpłata w rzeczywistości nie została dokonana, 

doprowadził (…) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (…) spółka jawna polegającego  na 

wydaniu towaru o wartości 8.786,03 zł czym działał na szkodę wymienionej spółki. Przestępstwo 

wypełniało znamiona art. z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk  – karta 39, 48-54. 

W dniu 26 stycznia 2012r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wydała postanowienie o przedstawieniu 

zarzutów obwinionemu, które w pkt. 3 zawierało  zarzut popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk 

opisanego w wyroku (…) – karta 60. W dniu 1 marca 2012r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 

złożyła wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego – karta 63-65. 

Po przeprowadzeniu postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym orzeczeniem z dnia 

12.06.2012r. Sąd ten uznał obwinionego  winnym zarzucanego mu czynu i wymierzył mu kary – karta 

91-93. 

W wyniku odwołania od w/w orzeczenia Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeczeniem z dnia 4 grudnia 

2012r. Sygn. akt WO-76/2012 uchylił orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i przekazał sprawę 

do ponownego rozpoznania. Wyższy Sąd Dyscyplinarny uznał jedynie jeden zarzut odwołania za zasadny 

tj. pozbawienie obwinionego możliwości obrony  - karta 118-121. 

W toku postępowania po uchyleniu orzeczenia obwiniony nie stawił się na ani jedną wyznaczoną 

rozprawę przysyłając zwolnienia od biegłego sądowego. Obwiniony nie złożył również żadnych 

wniosków dowodowych, poza przedłożeniem zapytania o udzielenie informacji o osobie do Krajowego 

Rejestru Karnego z dnia 07 lipca 2016r., z adnotacją  z dnia 08 lipca 2016r., iż obwiniony nie figuruje  

w kartotece Krajowego Rejestru Karnego – karta 243.  

Postanowieniem z dnia 15 września 2016r. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny umorzył postępowanie 

przeciwko obwinionemu w stosunku do czynów wskazanych w pkt.1-4 wniosku o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego z dnia 01 marca 2012r., poza zarzutem popełnienia przestępstwa  

z art. 286 § 1 kk (pkt.3 wniosku). Postanowienie to wydane z uwagi na przedawnienie karalności zostało 

zaskarżone i w wyniku zaskarżenia uchylone orzeczeniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z dnia 25 

stycznia 2017r. Sygn. akt. WO-164/16. Po uchyleniu sprawa w zakresie tych zarzutów będzie się toczyć 

niezależnie od niniejszej.  

 W związku z  docierającymi do członków składu orzekającego informacjami, że obwiniony 

widywany jest na rozprawach w sądach  powszechnych w czasie, gdy rzekomo nie jest zdolny do 

uczestniczenia w rozprawach przed Okręgowym   Sądem Dyscyplinarnym Przewodniczący Okręgowego 

Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznik Dyscyplinarny zwrócili się do kilku  sądów o podanie informacji, 

czy obwiniony uczestniczył w rozprawach w terminach w których równocześnie przedkładał zwolnienia 

lekarskie usprawiedliwiając tym samym nieobecność przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym.  

W związku z otrzymanymi odpowiedziami Sąd dopuścił z urzędu dowody na okoliczność dat, w których 

obwiniony stawiał się w sądach lub dokonywał czynności  w sprawach sądowych: 

- pismo Sądu Okręgowego w (…) z dnia 5 grudnia 2014r. – karta 165 

- pismo Sądu Okręgowego w (…) Ośrodek Zamiejscowy w (…) z dnia 4 grudnia 2014r. – karta 166 

- pismo Prezesa Sądu Rejonowego  w (…) z  dnia 03 grudnia 2014r. – karta 167 

- pismo Prezesa Sądu Rejonowego w (…) z dnia 19 grudnia 2014r. – karta 168 

- pismo Sądu Okręgowego  w (…) z dnia 14.11.2016r. do Rzecznika Dyscyplinarnego – oryginał w 

aktach sprawy RD (…), 

-  pismo Sądu Okręgowego w (…) Ośrodek Zamiejscowy w (…) z dnia 7.11.2016r. do Rzecznika 

Dyscyplinarnego – oryginał w aktach sprawy RD (…), 

- pismo Prezesa Sądu Rejonowego w (…) z dnia 03.11.2016r. do Rzecznika Dyscyplinarnego – oryginał 

w aktach sprawy RD (…) 

- pismo Prezesa Sądu Rejonowego w (...) z dnia 04.11.2016r. do Rzecznika Dyscyplinarnego – oryginał 

w aktach sprawy RD (…) 

 Z zestawienia treści powyższych pism z datami, kiedy były wyznaczone rozprawy wynika, iż 

obwiniony w ciągu kilku lat celowo i z rozmysłem wprowadzał w błąd Okręgowy Sąd Dyscyplinarny co 

do niemożności stawienia się na rozprawy. W niektórych przypadkach zdarzało się, że na rozprawach  

w  sądzie powszechnym się stawiał, a w tym samym dniu rzekomo nie był zdolny do stawienia się przed 

Okręgowym  Sądem Dyscyplinarnym ( np. 21.10.2014r. uczestniczył w rozprawie przed SO (…),  

a w rozprawie przed Okręgowy Sąd Dyscyplinarny nie uczestniczył  przedstawiając zaświadczenie – 



    
 

karta 185-186). Mając na uwadze powyższe, a także brak wniosku o odroczenie rozprawy Okręgowy Sąd 

Dyscyplinarny uznał za nieusprawiedliwioną nieobecność obwinionego na rozprawie w dniu 9 maja 

2017r. Powyższe stanowisko znajduje oparcie zarówno w orzecznictwie Wyższego Sądu 

Dyscyplinarnego ( vide orzeczenie WO-88/15  z dnia 17.02.2016r.) oraz Sądu Najwyższego  (vide wyrok 

SDI 64/15 z dnia 3.11.2016r.  oraz SDI 33/16 z dnia 27.07.2016r.)   

 

Przeprowadzając postępowanie dowodowe Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił co następuje. 

 

Niewątpliwym w sprawie jest, że obwiniony został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w (…) z dnia 

07.01.2008r. w sprawie Sygn. akt. (…) na karę pozbawienia wolności 1 rok 4 miesiące, 80 stawek po 

20,00 zł grzywny w zawieszeniu na 3 lata. Wyrok stał się prawomocny z dniem 26.03.2008r.  

Przestępstwo popełnione przez  obwinionego  polegało na tym, że w dniu 12 sierpnia 2005r. w (…) 

poprzez okazanie pracownikowi Sp. jawnej (…) kserokopii uprzednio podrobionego dowodu wpłaty 

kwoty 8.786,03 zł zawierającego pieczęć (…) Bank Spółka Akcyjna numer (…), z którego wynikało, iż  

w dniu 12 sierpnia 2005r. dokonał wpłaty na rachunek  bankowy numer (…) należący do spółki jawnej 

(…) z siedzibą w (…) gotówki w kwocie 8.876,03 złotych tytułem zapłaty faktury nr (…), która to wpłata 

w rzeczywistości nie została dokonana, doprowadził (…) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 

(…) spółka jawna polegającego na wydaniu towaru o wartości 8.786,03 zł czym działał na szkodę 

wymienionej spółki. Przestępstwo wypełniało znamiona m.in art. z art. 286 § 1 kk   – karta 39, 48-54. 

  

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

zważył co następuje. 

  

 Przestępstwo z w art. 286 kk, którego dopuścił się obwiniony zostało stwierdzone prawomocnym 

wyrokiem Sądu Rejonowego w (…) z dnia 07.01.2008r. w sprawie Sygn. akt. (…). Okręgowy Sąd 

Dyscyplinarny jest związany prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego  wydanego w sprawie karnej. 

Stąd Okręgowy Sąd Dyscyplinarny nie ma nawet możliwości zastanawiać się, czy przestępstwo zostało 

popełnione, czy też nie.  

 Przestępstwo oszustwa określa w art.286 § 1 kk: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 

doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą 

wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 

przedsiębranego działania. Niewątpliwie popełnienie takiego przestępstwa przez radcę prawnego, 

potwierdzonego prawomocnym wyrokiem, narusza godność zawodu radcy prawnego i to w  sposób 

znaczący.  

 Ponieważ przestępstwo oszustwa, którego dopuścił się obwiniony zostało popełnione 12 sierpnia 

2005r., a orzeczenie w niniejszej sprawie zostało wydane 16 maja 2017r. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 

musiał rozstrzygnąć w pierwszej kolejności jakie przepisy zastosować przy orzekaniu. Dokonując wyboru 

reżimu odpowiedzialności  Okręgowy Sąd Dyscyplinarny na podstawie art. 4 § 1 kk w zw. z art. 6 ustawy 

z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

2014.1778 z dnia 2014.12.10) przyjął, iż podstawę prawną winny stanowić przepisy ustawy o radcach 

prawnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 4 grudnia 2012r. ( a więc sprzed wejścia w życie  zmian 

obowiązujących od dnia 25.12.2014r., jest do data wydania orzeczenia uchylającego  przez Wyższy Sąd 

Dyscyplinarny)  oraz Kodeks Etyki Radcy  Prawnego - Uchwała Nr 5/2007 VIII Krajowego Zjazdu 

Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007roku.  

Na  podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2  ustawy o radcach  prawnych w brzmieniu z dnia 4.12.2012r. radcowie 

prawni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za  czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub 

z zasadami etyki radcy prawnego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego ( ww. Uchwała 

Nr 5/2007) nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej przez radcę prawnego stanowi podstawę 

odpowiedzialności  dyscyplinarnej, zaś art. 6 ust. 2 (ww. Uchwała Nr 5/2007) zobowiązuje radcę 

prawnego do dbania o godność zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych, a także  

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. 

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

stwierdzić, iż popełnienie przez niego przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 kk stanowi ewidentne 

naruszenie godności zawodu radcy prawnego. Postawa obwinionego radcy prawnego W.  była w ocenie 

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wysoce naganna i niewątpliwie naruszała obowiązek wskazany  

w art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach  prawnych w zw. z art. 6 ust. 2 w zw. z art.  

4 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Odpowiednikami w/w przepisów Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego były art. 1 ust. 2 i 3, art. 2, art. 3 ust. 1 oraz art. 5 Zasad Etyki Radcy Prawnego (Uchwała  nr 

8/99 VI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6.11.1999r.).  

 Uwzględniając dokonane ustalenia faktyczne oraz wszystkie wskazane powyżej okoliczności 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał obwinionego winnym zarzucanego mu przewinienia 

dyscyplinarnego.  

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

obowiązującym w dniu 4.12.2012r.  Sąd  wymierzył obwinionemu  karę zawieszenia prawa do 

wykonywania zawodu na okres pięciu lat  oraz na podstawie art. 65 ust. 2b ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.  

o radcach prawnych wymierzył mu ponadto zakaz wykonywania patronatu na czas dziesięciu. 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. W. zaniecha w przyszłości 

popełniania przestępstw, w tym oszustw, a nadzieję w tym zakresie może budzić przedłożony przez niego 

dowód w postaci  zapytania o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego z dnia 07 

lipca 2016r., z adnotacją  z dnia 08 lipca 2016r., iż obwiniony nie figuruje w kartotece Krajowego 

Rejestru Karnego – karta 243. 

Jednocześnie stosownie do art. 706 powołanej ustawy o radcach prawnych Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 

obciążył radcę prawnego W. kosztami postępowania dyscyplinarnego w łącznej kwocie (…) zł, 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. 


