
    
 

O r z e c z e n i e, z dnia 11 lipca 2017 roku, sygn. akt 17 X 17 

Orzeczenie prawomocne  
 

Przewodniczący: r. pr. Piotr Manowski        

Sędzia:  r. pr. Adam Jasiewicz 

Sędzia:  r. pr. Barbara Konarzewska    

Protokolant:            Agnieszka Baranowska  

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

11 lipca 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu N.  

 

             o b w i n i o n e j   o  to,  że 

 

w dniu 11 sierpnia 2016 roku w (…) skierowała do (…) i (…) i (…) i (…) pismo działając jako 

pełnomocnik p. (…) z pominięciem pełnomocnika procesowego adresatów, 

tj. o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 51 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego; 

 

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

 

1. Uznaje obwinioną r. pr. N. winną zarzucanego jej czynu, a to że w dniu 11 sierpnia 2016 roku w 

Imielinie skierowała do (…) i (…) i (…) i (…) pismo działając jako pełnomocnik pani (…) z 

pominięciem pełnomocnika procesowego adresatów, 

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

233 ze zm.) w zw. z art. 51 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

i na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( t.j. Dz. U. z 

2016 roku, poz. 233 ze zm.) wymierza jej karę upomnienia.  

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

konto OIRP w K.  

 

 

uzasadnienie 

 

Sąd ustalił następujący stan faktyczny. 

 

Zawiadomieniem z dnia 06.09.2016r. p. (…) domagał się wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego wobec r. pr. N.. Skarżący zarzucił obwinionej: 

1.) brak taktu i umiaru w jej wystąpieniu pisemnym do niego w piśmie z dnia 11.08.2016r., 

wyrażającym wprost brak poszanowania dla zapadłego w sprawie orzeczenia Sądu i przestrzegania 

prawa, a także będącym uprzedzeniem do skarżącego jako przeciwnika procesowego, powodującym 

wyłącznie zaostrzenie konfliktu, w odpowiedzi na deklarację skarżącego polubownego rozwiązania 

sporu, co narusza art.38 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego  

2.) dopuszczenie do wymiany ww. korespondencji bezpośrednio ze skarżącym jako 

przeciwnikiem procesowym mandantki obwinionej z pominięciem fachowego pełnomocnika skarżącego, 

co na narusza art.51 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. (karta 1-2) 

Postanowieniem z dnia 5.10.2016r. Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w K. wszczął dochodzenie w 

sprawie (karta 20) 

Postanowieniem z dnia  13.03.2017r. Rzecznik Dyscyplinarny częściowo umorzył dochodzenie tj. 

co do zarzutu wysłania w dniu 16.11.2015r. w (…) przez p. (…) do p. (…) pisma, w którym zawarta była 

groźba skierowania do Prokuratury Rejonowej w (…) zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. (karta 

33-34). Powyższe postanowienie jest prawomocne. 

Pismem z dnia 13.03.2017r. do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wpłynął wniosek o wydanie 

orzeczenia i wymierzenie uzgodnionej kary dyscyplinarnej bez przeprowadzania rozprawy. Przedmiotem 

wniosku było wymierzenie uzgodnionej kary nagany za delikt dyscyplinarny polegający na tym, że w 

dniu 11 sierpnia 2016r. w (…) obwiniona r.pr. N. skierowała pismo do (…) i (…) i (…) i (…) działając 

jako pełnomocnik p. (…) z pominięciem pełnomocnika procesowego adresatów. Obwiniona przyznała się 

do zarzucanego jej czynu. (karta 38-39). 



    
 

Pismem datowanym na dzień 08.06.2017r. obwiniona wniosła o uniewinnienie, wskazując, iż 

skierowanie przez nią pisma z dnia 11.08.2016r. bezpośrednio do (…) i (…) oraz (…) i (…) działając 

jako pełnomocnik p. (…) tj. bez pośrednictwa profesjonalnego pełnomocnika nie stanowiło czynu z art.51 

Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, bowiem  w/w osoby udzieliły w dniu 07.11.2015r. pełnomocnictwa  

p. (…), co oznacza, że obowiązywały dwa pełnomocnictwa - jedno udzielone nieprofesjonalnemu 

pełnomocnikowi p. (…), a drugie profesjonalnemu pełnomocnikowi będącym adwokatem. (karta 51-52). 

Na rozprawie w dniu 11.07.2017r. obwiniona złożyła do akt pełnomocnictwo z dnia 04.12.2015r. 

udzielone przez (…) i (…) oraz (…) i (…) adwokatowi (…). Ostatecznie na tej rozprawie obwiniona 

podtrzymała  swoje stanowisko o dobrowolne poddanie się karze, przy czym z modyfikacją dotyczącą 

wymierzenia kary upomnienia w miejsce kary nagany. Rzecznik Dyscyplinarny wyraził zgodę na 

wymierzenie kary upomnienia. 

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje. 

 

Radca prawny N. kierując pismo z dnia 11.08.2016r. bezpośrednio do (…) i (…), (…) i (…) 

niewątpliwie wiedziała, iż w sprawie został ustanowiony adwokat. Zgodnie z art. 64ust.1 ustawy o 

radcach prawnych radcowie prawni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie 

sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków 

zawodowych. Przepis art.51 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowi, iż radcy prawnemu nie wolno 

porozumiewać się z przeciwnikiem klienta z pominięciem jego pełnomocnika lub obrońcy będącego 

radcą prawnym albo osobą, z którą radca prawny na podstawie przepisów prawa może wspólnie 

wykonywać zawód, chyba że zostało to uzgodnione z tym pełnomocnikiem lub obrońcą. Niewątpliwie 

więc, biorąc pod uwagę treść pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi (…) w dniu 04.12.2015r. 

obwiniona te przepisy naruszyła. 

   

W okolicznościach sprawy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał więc winę r.pr. N. i wymierzył jej 

na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982r. o radcach prawnych karę upomnienia, 

uznając ją adekwatną do popełnionego przewinienia jakiego dopuściła się obwiniona. Orzekając karę 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wziął pod uwagę, że obwiniona nie była nigdy wcześniej  karana za  

nieprawidłowe, czy nienależyte wykonywanie obowiązków zawodowych, nadto przyznała się do 

popełnienia zarzucanego czynu. Przy wymierzaniu kary nie umknął również Sądowi fakt, że pismo z 

11.08.2016r. niefortunnie wysłane bez pośrednictwa adwokata, stanowiło odpowiedź na pismo z dnia 

27.08.2016r. (karta 16) bezpośrednio wysłane przez (…) i (…), (…) i (…), które zostało podpisane przez 

pełnomocnika (…), mimo, że w sprawie ustanowiony był adwokat.   

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art.706 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach 

prawnych. 

Od niniejszego orzeczenia przysługuje odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego za 

pośrednictwem Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu 

orzeczenia wraz z uzasadnieniem – art.704 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych. 

 

 


