
O r z e c z e n i e, dnia 19 września 2017 roku, sygn. akt D 20 X 17 

Orzeczenie prawomocne,  

w punkcie pierwszym zmienione na karę nagany i 2 zakaz wykonywania patronatu na czas lat dwóch 

orzeczeniem WSD z 21.02.2018r., sygn. akt WO-160/17 

      

Przewodniczący: r. pr. Aleksandra Wójcik  

Sędzia:  r. pr. Barbara Baron  

Sędzia:  r. pr. Barbara Konarzewska   

Protokolant:            Agnieszka Baranowska  

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

w dniu 19 września 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu K.   

 

 

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

 

w miesiącach od lutego do marca 2016 r. nie dochował należytej staranności przy wykonywaniu 

czynności zawodowych w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w (…) Wydział (…), sygn. 

(…), poprzez nieuzupełnienie w terminie opłaty sądowej od środka zaskarżenia, w wysokości 10,00 PLN, 

co doprowadziło do odrzucenia apelacji sporządzonej przez ww. radcę prawnego,  

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

( Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) w zw. z art. 12 ust. 1 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. winnym zarzucanego mu czynu, polegającego na tym, że w miesiącach 

od lutego do marca 2016 r. nie dochował należytej staranności przy wykonywaniu czynności 

zawodowych w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w (…) Wydział (…), sygn. (…), 

poprzez nieuzupełnienie w terminie opłaty sądowej od środka zaskarżenia, w wysokości 10,00 PLN, 

co doprowadziło do odrzucenia apelacji sporządzonej przez ww. radcę prawnego,  

tj. o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 06.07.1982r. o radcach prawnych w zw. z art. 12 ust.1 

Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, 

i na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( t.j. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 233 ze zm.) wymierza mu karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy 

prawnego na czas sześciu miesięcy oraz na podstawie  art. 65 ust. 2b ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.  

o radcach prawnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233 ze zm.) zakaz wykonywania patronatu na czas lat 

dwóch.  

 

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

konto OIRP w K.  

  

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

 

 W dniu 16 marca 2017 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w K. po przeprowadzeniu dochodzenia złożył wniosek o ukaranie radcy prawnego K. 

obwinionego o to, że:  

 

w miesiącach od lutego do marca 2016 r. nie dochował należytej staranności przy wykonywaniu 

czynności zawodowych w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w (…) Wydział (…), sygn. akt: 

(…), poprzez nieuzupełnienie w terminie opłaty sądowej od środka zaskarżenia, w wysokości 10,00 PLN, 

co doprowadziło do odrzucenia apelacji sporządzonej przez ww. radcę prawnego, czym dopuścił się on 

czynu opisanego w art. 64 ust. 1 z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zw. z art. 12 

obowiązującego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

 



 W uzasadnieniu wniosku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wskazał, iż w listopadzie 2016 r. 

wpłynęła do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, skarga Pana (…) zamieszkałego w (…), na 

postępowanie swojego pełnomocnika radcy prawnego Pana K. Skarżący zarzucił pełnomocnikowi, iż ten 

nie uiścił w terminie brakującej opłaty sądowej w wysokości 10,00 PLN w jednej ze spraw, w której go 

reprezentował, w wyniku czego nie doszło do merytorycznego rozpoznania złożonej w tej sprawie 

apelacji. 

 

 Zarządzeniem Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

sprawę skierowano na posiedzenie jawne w dniu 23 maja 2017 r. Do obwinionego zostało wysłane 

wezwanie na rozprawę. Do wezwania dołączono odpis wniosku Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego  

o ukaranie. W treści zamieszczono nadto m. in. pouczenie o prawie do wniesienia pisemnej odpowiedzi 

na wniosek o ukaranie oraz o prawie złożenia wniosków dowodowych w terminie 7 dni od otrzymania 

wezwania. Wezwanie na rozprawę zostało odebrane przez obwinionego. 

 W dniu 16 maja 2017 r. do biura OIRP w K. wpłynęła od obwinionego - drogą elektroniczną - 

informacja o wyznaczonej na dzień 23 maja 2017 r. w Sądzie Okręgowym w (…) rozprawie rozwodowej, 

w której obwiniony jest pełnomocnikiem, wraz z wnioskiem o przesunięcie terminu, wyznaczonej na ten 

dzień rozprawy przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym. Do informacji elektronicznej dołączony był 

skan zawiadomienia z ww. sądu powszechnego o terminie rozprawy. Wniosek obwinionego został 

uwzględniony i kolejny termin rozprawy przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym został wyznaczony 

na dzień 19 września 2017 r. Wezwanie na rozprawę zostało odebrane przez obwinionego osobiście.  

 Na rozprawie w dniu 19 września 2017 r. po stwierdzeniu, iż obwiniony prawidłowo 

zawiadomiony o rozprawie nie stawił się, odczytano notatkę sporządzoną w tym dniu przez pracownika 

biura OIRP informującą o rozmowie telefonicznej z radcą prawnym K., z której wynikało, że nie stawi się 

w tym dniu na posiedzeniu sądu z powodu wykonywania czynności zawodowych.  

 

 Zważywszy, że obwiniony nie przedstawił, ani nie udokumentował żadnych okoliczności 

uzasadniających odroczenie rozprawy, a obecność na rozprawie jest prawem a nie obowiązkiem 

obwinionego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w K. na rozprawie w dniu 19 września 2017 r. rozpoznał 

sprawę pod nieobecność obwinionego. 

 Na rozprawie w dniu 19 września 2017 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego sprecyzował 

wniosek o ukaranie z dnia 16 marca 2017 roku w ten sposób, że w podstawie prawnej czynu wskazał art. 

64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zw. z art. 12 ust.1 Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego. 

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny. 

 

 Radca prawny K. w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii podjął się reprezentowania 

skarżącego – (…) w dwóch sprawach z zakresu prawa rodzinnego, które toczyły się lub miały się toczyć 

przed Sądem Rejonowym w (…) Wydział (…)  

Były to sprawy : 

- o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie powierzenia władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem 

skarżącego (sygn. akt: (…)); 

- o nakazanie powrotu małoletniego syna skarżącego do miejsca jego stałego pobytu w (…) (sygn. akt: 

(…)). 

 

 W pierwszej z tych spraw obwiniony w dniu 12 października 2015 r. złożył wniosek o zmianę 

wyroku rozwodowego oraz samodzielnie go opłacił znakami opłaty sądowej w wysokości 100,00 PLN. 

Sąd I instancji przedmiotowy wniosek odrzucił, co obwiniony zaskarżył wnosząc zażalenie, które 

samodzielnie opłacił znakami opłaty sądowej w wysokości 20,00 PLN. Wezwaniem z dnia 12 lutego 

2016 r. (doręczonym w dniu 22 lutego 2016 r.) obwiniony został wezwany przez Sąd Rejonowy  

w (…) do uzupełnienia opłaty sądowej o kwotę 10,00 PLN, w terminie 7 dni. W aktach sprawy (…) 

znajduje się dowód wpłaty tej kwoty w kasie Sądu w terminie. Z zeznań złożonych przez obwinionego  

w postępowaniu przygotowawczym wynika, iż opłaty tej dokonał skarżący – (…), na jego telefoniczną 

prośbę. Zażalenie to zostało oddalone przez Sąd Okręgowy w (…), postanowieniem z dnia 29 września 

2016 r.  



 

 W drugiej ze spraw obwiniony reprezentował uczestnika (…) w toczącym się postępowaniu  

o nakazanie powrotu małoletniego syna do jego stałego miejsca pobytu w (…). Postanowieniem z dnia  

8 lutego 2016 r. w oparciu o Konwencję Haską z dnia 25 października 1980 r. dotyczącą cywilnych 

aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, działając czysto formalistycznie, bez merytorycznego 

rozpoznania sprawy, Sąd Rejonowy w (…) nakazał powrót dziecka do (…). Na przedmiotowe 

postanowienie obwiniony złożył w dniu 25 lutego 2016 r. zażalenie (datowane na 23 lutego 2016 r.).  

W aktach sprawy (…) znajduje się dowód wpłaty w dniu 23 lutego 2016 r., w kasie sądowej, opłaty 

sądowej w wysokości 30,00 PLN. Z zeznań złożonych przez obwinionego w postępowaniu 

przygotowawczym wynika, iż to on dokonał tej wpłaty. Zażalenie, o którym mowa Sąd uznał za apelację 

i w dniu 26 lutego 2016 r. wezwał pełnomocnika - radcę prawnego K. do uzupełnienia brakującej opłaty 

sądowej w wysokości 10,00 PLN, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia apelacji. Opłata 

uzupełniająca nie została dokonana. Z zapisku urzędowego dokonanego w dniu 11 marca 2016 r. przez 

sekretarza sądowego wynika, iż kontaktował się z obwinionym, który oświadczył mu, iż klient wpłacił 

brakującą kwotę w kasie Sądu.  Z treści tego zapisku wynika jednak, iż księgowość Sądu nie potwierdziła 

dokonania tej wpłaty. W konsekwencji Sąd Rejonowy w (…), postanowieniem z dnia 24 marca 2016 r. 

odrzucił apelację uczestnika – (…), reprezentowanego przez radcę prawnego K. Wobec powyższego 

apelacja uczestnika postępowania nie została merytorycznie rozpoznana, albowiem została opłacona  

w niewłaściwej – zaniżonej wysokości i opłata ta – w brakującej części 10,00 PLN - pomimo wezwania, 

nie została uzupełniona w terminie. 

 

 Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zebranego przez 

Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego w toku postępowania przygotowawczego, w szczególności na 

podstawie dokumentów z akt sądowych, z obu wyżej opisanych postępowań, toczących się przed Sądem 

Rejonowym w (…) Wydziałem (…), które Sąd uznał za w pełni wiarygodne i których autentyczności  

i wiarygodności żadna ze stron nie kwestionowała, oraz zeznań świadka – (…) i obwinionego złożonych 

w postępowaniu przygotowawczym. 

 

Sąd zważył, co następuje. 

 

 Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych radcowie prawni 

podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki lub godnością 

zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. 

Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego radca prawny zobowiązany jest wykonywać 

czynności zawodowe sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter 

działania. 

 

 Po dokonaniu kompleksowej analizy całokształtu materiału dowodowego zebranego w toku 

niniejszego postępowania oraz subsumpcji ustalonego stanu faktycznego pod stosowną normę prawną,  

a to, wyżej wskazany art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zw. z art. 12 ust. 1 

Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w K. uznał, iż zachowanie obwinionego 

w okolicznościach niniejszej sprawy było wysoce naganne i niewątpliwie wypełniło znamiona wyżej 

opisanego deliktu dyscyplinarnego. 

 

 Obwiniony jako profesjonalista winien wykonywać swoje czynności zawodowe z sumiennością  

i starannością jakiej można oczekiwać właśnie od profesjonalisty.  

 Z ustalonego stanu faktycznego wynika, iż obwiniony naruszył powyższy obowiązek nie 

dochowując należytej staranności przy składaniu zażalenia (apelacji) na postanowienie w sprawie 

nakazania powrotu małoletniego (…) do jego stałego miejsca pobytu w (…), poprzez nieuiszczenie od 

tego zażalenia (apelacji) opłaty sądowej w wymaganej wysokości i nieuzupełnienie jej nawet po 

wezwaniu Sądu. 

 

 Całkowicie niezrozumiałe jest dla Sądu dlaczego obwiniony dwukrotnie dokonał opłaty  

w nieprawidłowej – zaniżonej wysokości, a następnie oczekiwał terminowej dopłaty ze strony swojego 

klienta. Zwłaszcza, że jak sam zeznał otrzymał od niego zaliczkę na koszty. Bez względu na to, czy takie 



działanie było celowe, ponieważ - jak zeznał obwiniony – zaliczka na koszty wręczona mu przez 

skarżącego „nie była wystarczająca na dopłaty”, czy też obwiniony nie sprawdził wysokości opłaty stałej 

od tego typu czynności w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zachowanie obwinionego 

jednoznacznie należy ocenić jako naganne, nieprofesjonalne i nielicujące z godnością zawodu radcy 

prawnego. 

 

 Nawet gdyby przyjąć, iż po otrzymaniu wezwania do dokonania opłaty uzupełniającej w sprawie 

o sygn. akt: (…), obwiniony faktycznie telefonicznie skontaktował się ze swoim klientem (choć brak na 

to jakichkolwiek dowodów, a klient zaprzeczył) to warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż 

rozstrzygnięcia w obu sprawach zapadły w lutym 2016 r. i dopłaty 10,00 PLN do sprawy o sygn. akt:           

(…) Pan (…) dokonał w dniu 22 lutego 2016 r., natomiast  o konieczności kolejnej dopłaty – do sprawy  

o sygn. akt: (…) – również 10,00 PLN Pan (…) miałby być poinformowany zaledwie parę dni później, 

albowiem 26 lutego 2016 r. Jak zauważył sam obwiniony - w swych wyjaśnieniach składanych przed 

Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego - jego klient mógł tego nie zrozumieć i pomylić obie sprawy. 

 Nie ulega wątpliwości, iż obwiniony w poważnej sprawie dotyczącej istotnych, życiowych 

interesów swego klienta i jego dziecka zaniedbał bardzo prostą rzecz, mającą jednak bardzo poważne 

konsekwencje dla klienta obwinionego. 

 

 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 kilkukrotnym ukaraniem radcy prawnego K. 

 

 Oceniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd dał wiarę ujawnionym dokumentom 

dopuszczonym jako dowody w sprawie, zeznaniom świadka, jak również w części zeznaniom 

obwinionego, tj. co do faktów, które znajdują potwierdzenie w zgromadzonych w sprawie dowodach  

z dokumentów. Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom i twierdzeniom obwinionego, w takim zakresie w jakim 

nie korespondują one z ustalonym stanem faktycznym, uznając, że stanowią one przyjętą przez niego 

linię obrony. 

 

 Uznając radcę prawnego K. winnym popełnienia określonego wyżej przewinienia 

dyscyplinarnego, na mocy art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w K. wymierzył obwinionemu karę zawieszenia prawa do wykonywania 

zawodu na czas sześciu miesięcy oraz na podstawie art. 65 ust. 2b ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 

prawnych orzekł zakaz wykonywania patronatu na czas lat dwóch.  

 

 Przy wymierzaniu kary Sąd wziął pod uwagę stopień społecznej szkodliwości zachowania 

obwinionego, stopień jego winy oraz całokształt okoliczności niniejszej sprawy. Wymierzona kara - 

zdaniem Sądu - jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz stopnia winy obwinionego, 

jak również realizuje cel kary, jakim jest wyeliminowanie tożsamego postępowania obwinionego  

w przyszłości. Jest ona odpowiednia do popełnionego przez obwinionego czynu, jest dolegliwa, wypełnia 

również zakładany cel represyjno - prewencyjny powodując, że radca prawny K. wykonując  

w przyszłości zawód radcy prawnego będzie postępował z większą rozważnością w stosunkach  

z klientami.  

 

 Na rodzaj i wysokość kary znaczący wpływ miała również uprzednia karalność obwinionego  

w postępowaniach dyscyplinarnych, nie sposób bowiem w tym miejscu pominąć faktu, iż na przestrzeni 

ostatnich trzech lat obwiniony kilkukrotnie dopuszczał się deliktów dyscyplinarnych za co był karany 

karami dyscyplinarnymi.  

 

 Jednocześnie stosownie do art. 706 ust. 2 i 3 powołanej ustawy o radcach prawnych oraz Uchwały 

nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia 

zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny obciążył radcę 

prawnego K. kosztami postępowania dyscyplinarnego w łącznej wysokości (…) zł, na które składają się 



koszty doręczenia korespondencji w sprawie oraz koszty wynagrodzenia członków składu orzekającego 

za prowadzenie sprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie 

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 Sądu Dyscyplinarnego. 


