
    
      

 

O r z e c z e n i e, z dnia 26 września 2017 roku, sygn. akt D 28 X 17 

Orzeczenie prawomocne  

 

Przewodniczący: r. pr. Dorota Gil 

Sędzia:  r. pr. Grzegorz Słodkiewicz  

Sędzia:  r. pr. Adam Jasiewicz   

Protokolant:            Agnieszka Baranowska  

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

26 września 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu M.,   

 

 

    o b w i n i o n e j   o  to,  że 

 

w grudniu 2016 roku w (…) przyjęła od (…) pełnomocnictwo do reprezentowania jej jako powódki w 

sprawie przeciwko (…) w (…) sprawując obsługę prawną (…) w okresie od 9 listopada 2011 roku do 31 

grudnia 2015 roku,  

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

233 ze zm.) w związku z art. 26 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 obwinioną r. pr. M. winną zarzucanego jej czynu, polegającego na tym, że w grudniu 2016 

roku w (…) przyjęła od (…) pełnomocnictwo do reprezentowania jej jako powódki w sprawie 

przeciwko pracodawcy (…) pomimo tego, że sprawowała obsługę prawną (…) w okresie od 9 

listopada 2011 roku do 31 grudnia 2015 roku, tj. czynu z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o 

radcach prawnych ( t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 233 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 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 r., poz. 233 ze zm.) wymierza jej karę upomnienia.  

 

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

konto OIRP w K.  

 

Uzasadnienie 

 

Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. r.pr. (…) Wnioskiem o 

ukaranie z dnia 19 lipca 2017r. wniósł o ukaranie r.pr. M. zarzucając, że w grudniu 2016r. w (…) przyjęła 

od (…) pełnomocnictwo do reprezentowania jej jako powódki w sprawie przeciwko (…) sprawując 

obsługę prawną  (…) w okresie od 9 listopada 2011r. do 31 grudnia 2015r., tj. o czyn z art. 64 ust. 1 

ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 233 ze zm.) w związku z art. 26 

ust. 1 Kodeksu etyki Radcy Prawnego. 

 

Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w K. wniósł o ukaranie Obwinionej karą nagany. 

Obwiniona radca prawny nie przyznała się do winy. 

 

Sąd Dyscyplinarny rozpoznając sprawę, ustalił następujący stan faktyczny sprawy. 

Obwiniona w okresie wskazanym we wniosku o ukaranie wykonywała na podstawie umowy zlecenia 

obsługę prawną (…). Umowy zlecenia zawierane były w okresie od 9 listopada 2011r. do 31 grudnia 

2015r. corocznie na okres roku. Ostatnia umowa zlecenia została rozwiązana ze skutkiem na koniec 

2015r. (wyjaśnienia r.pr. M.– k. akt: 11; pismo dyrektora (…) (…) (…) z dnia 23.01.2017r. – k. akt: 3). 

Obwiniona w grudniu 2016r. przyjęła pełnomocnictwo z dnia 12 grudnia 2016r. od (…) do 

reprezentowania jej w sprawie przeciwko (…) – sygn. akt (…) przed Sądem Rejonowym w (…) w 

sprawie odwołania od rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, które złożyła do Sądu wraz z 



    
      

 

pismem procesowym z dnia 12 grudnia 2016r. (pełnomocnictwo k. akt: 14; pismo z dnia 12 grudnia 

2016r. k. akt: 13). 

Powódka (…) odwołanie od wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę (…), wniosła osobiście do 

Sądu w dniu 2 grudnia 2016r. (odwołanie (…) k. akt: 16). 

Obwiniona w toku postępowania przed Sądem Rejonowym w (…) na rozprawie w dniu 13 stycznia 

2017r. złożyła pismo procesowe z dnia 13.01.2017r.; a na rozprawie w dniu 12 maja 2017r. zadawała 

pytania przesłuchiwanemu pozwanemu (…), w tym dotyczące zmian w (…) po objęciu przez niego 

stanowiska dyrektora (protokół z rozprawy z dnia 13 stycznia 2017r. k. akt: 5; protokół z rozprawy z dnia 

12 maja 2017r. k. akt: 19-23). 

 

Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje: 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Kodeksu etyki radcy prawnego, radca prawny nie może świadczyć 

pomocy prawnej, jeżeli posiadana przez niego wiedza o sprawach innego klienta lub osób na rzecz 

których uprzednio wykonywał czynności zawodowe, dawałaby nieuzasadnioną przewagę klientowi tego 

radcy w danej sprawie. 

Powyższy przepis stanowiący podstawę zarzutu popełnienia przez Obwinioną przewinienia 

dyscyplinarnego, w ocenie Sądu Dyscyplinarnego, nie formułuje bezwzględnego zakazu przyjmowania 

sprawy przeciwko klientowi, któremu radca prawny udzielał wcześniej pomocy prawnej. Stąd, w każdym 

konkretnym przypadku decyzja radcy prawnego co do podjęcia się prowadzenia sprawy nowego klienta 

przeciwko byłemu klientowi należy do obowiązkowego rozważenia i oceny radcy prawnego w aspekcie 

okoliczności wskazanych w ww. art. 26 ust. 1 Kodeksu etyki radcy prawnego. 

Należy więc rozważyć, czy posiadana wiedza radcy prawnego o sprawach innego klienta na rzecz którego 

wykonywał uprzednio czynności zawodowe dawałaby w tej sprawie nieuzasadnioną przewagę. Taka 

sytuacja może się pojawić wówczas, gdy radca prawny świadcząc w przeszłości pomoc prawną innemu 

klientowi poznał np. jego stanowisko w sprawach danego rodzaju, argumentację,  posiadane dowody, 

politykę postępowania w sprawach, formalne mechanizmy działania, sposób rozumowania osób 

odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w sprawach danego rodzaju, czy też plany na przyszłość, w 

tym dotyczące zmian organizacyjnych, w tym zakresu zatrudnienia.  

 

 Rzecznik Dyscyplinarny zarzucił Obwinionej wypełnienie przesłanki odpowiedzialności 

dyscyplinarnej przewidzianej w art. 26 ust. 1 Kodeksu etyki radcy prawnego, czyli, że wiedzę o byłym 

kliencie, czyli o (…) wynikająca z faktu sprawowania bieżącej obsługi prawnej tego podmiotu przez 

okres 4 lat dawała (…) nieuzasadnioną przewagę.  

 

 Sąd Dyscyplinarny zważył, że w niniejszej sprawie została wypełniona wskazana w przepisie art. 

26 ust. 1 Kodeksu etyki radcy prawnego przesłanka odpowiedzialności dyscyplinarnej, która stwierdza, 

że radca prawny nie może świadczyć pomocy prawnej, jeżeli wiedza o sprawach innego klienta na rzecz 

którego wykonywał uprzednio czynności zawodowe dawałaby nowemu klientowi uzasadnioną przewagę.  

Należy zwrócić uwagę, że w przepisie art. 26 ust. 1 Kodeksu etyki radcy prawnego jest użyty tryb 

warunkowy, że wiedza dawałaby przewagę, to znaczy, że działanie radcy prawnego nie może stwarzać 

choćby pozornego braku lojalności wobec byłego klienta. 

Sąd podziela w tym zakresie stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego zawarte w uzasadnieniu wniosku o 

ukaranie.  

Obwiniona przez wiele lat wykonywała obsługę prawną u pozwanego (…). Sprawowała obsługę prawną 

w okresie gdy u pozwanego nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora i nowym Dyrektorem został (…).  

Takie stanowisko Obwinionej, która uważa, że jeżeli prowadzenie sprawy przeciwko byłemu klientowi 

skupić się ma na jednym tylko aspekcie czyli na dezorganizacji spowodowanej absencją chorobową 

powódki (jej klientki w sprawie) co automatycznie jej zdaniem wyklucza (wyłącza) ewentualną 

konieczność wykorzystania posiadanej wiedzy przeciwko byłemu klientowi, jest w ocenie Sądu 

Dyscyplinarnego nie do przyjęcia i nie zasługuje na uwzględnienie.  

Tym bardziej, że powódka (nowa klientka Obwinionej) w pozwie (w odwołaniu) wskazała, że podana 

przez pozwanego (byłego klienta) wypowiedzeniu przyczyna (absencja chorobowa) jest nieprawdziwa i 

nie ma oparcia w faktach i podaje, że u pozwanego po zmianie dyrekcji (co nastąpiło w czasie obsługi 



    
      

 

prawnej wykonywanej przez Obwinioną) nastąpił szereg zmian nieuzasadnionych zmian kadrowych i w 

jej ocenie nie pasowała nowej dyrekcji do nowej koncepcji i formuły zarządzania.  

Przy czym podkreślić należy, iż sama Obwiniona przyznała, że od objęcia stanowiska przez nowego 

dyrektora (…) w jednostce (u byłego klienta) rozpoczął się szereg zmian personalnych i organizacyjnych.  

Tym samym Sąd nie podziela stanowiska Obwinionej, że do naruszenia normy z art. 26 Kodeksu etyki 

radcy prawnego doszłoby w sytuacji, gdyby Obwiniona wykorzystała wiedzę, którą zdobyła w trakcie 

obsługi prawnej – do prowadzenia sprawy z powódką przeciwko byłemu klientowi, gdyż zdaniem Sądu 

już sama możliwość wykorzystania takiej wiedzy, czego przy przyjmowaniu sprawy do prowadzania nie 

da się wykluczyć, daje klientowi nieuzasadnioną przewagę.  

 

 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał Obwinioną r. pr. M. winną zarzuconego jej czynu, uznając, 

że przyjęcie pełnomocnictwa od (…) do reprezentowania jej jako powódki w sprawie przeciwko 

pracodawcy (…) pomimo tego, że sprawowała obsługę prawną (…), jest przewinieniem dyscyplinarnym i 

wymierzył karę adekwatną do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego.  

 O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 70 (6) ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o 

radcach prawnych.  

 Od niniejszego orzeczenia przysługuję 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. 70 (4) ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych. 

 


