
O r z e c z e n i e, dnia 19 października 2017 roku, sygn. akt D 29 X 17 

Orzeczenie prawomocne  

 

Przewodniczący: r. pr. Grzegorz Słodkiewicz  

Sędzia:  r. pr. Marcin Badura    

Sędzia:  r. pr. Marzena Czarnecka  

Protokolant:            Agnieszka Baranowska  

 

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

dniu 19 października 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu B.   

 

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

Będąc pełnomocnikiem z wyboru wnioskodawcy o podział majątku wspólnego zawisłej przed Sądem 

Rejonowym w (…) Wydziałem (…) pod sygn. akt (…), w dniu 5 września 2016 r. z datą wpływu  

7 września 2016 r. w (…) złożyła w imieniu wnioskodawcy pismo procesowe z dnia 5 sierpnia 2016 r. ze 

wskazaną w nim sygn. akt (…) z załącznikiem – pismem procesowym z dnia 11 sierpnia 2016 r. wraz z 

dowodem jego nadania, treść którego załącznika w zakresie sygnatury akt sprawy nie jest tożsama z tym 

pismem procesowym z dni a 11 sierpnia 2016 r. złożonym w Sądzie w dniu 11 sierpnia 2016 r. z datą 

wpływu 17 sierpnia 2016 r. ze wskazaną w nim sygn. akt (…),  

tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233 ze zm.) w zw. z art. 6, 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 radcę prawnego B. winną zarzucanego jej czynu, a to, że będąc pełnomocnikiem z wyboru 

wnioskodawczyni o podział majątku wspólnego zawisłej przed Sądem Rejonowym w (…) 

Wydziałem (…) pod sygn. akt (…) działając w imieniu wnioskodawczyni złożyła w (…) w dniu  

7 września 2016r. pismo procesowe z dnia 5 sierpnia 2016r. ze wskazaną w nim sygn. akt (…) z 

załącznikiem – pismem procesowym z dnia 11 sierpnia 2016 r. wraz z dowodem jego nadania, treść 

którego załącznika w zakresie sygnatury akt sprawy nie jest tożsama z tym pismem procesowym z 

dnia 11 sierpnia 2016 r. złożonym w Sądzie Rejonowym w (…) z datą wpływu 17 sierpnia 2016 r. ze 

wskazaną w nim sygn. akt (…),  

tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 Ustawy o radcach 

prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233 ze zm.) w zw. z art. 6, art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego i za to na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( 

t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233 ze zm.) wymierza jej karę nagany.  

 

2. Obciąża obwinioną B. kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie: (…) - płatnymi na konto 

OIRP w K.  

 

uzasadnienie 

 

Obwiniona była pełnomocnikiem procesowym wnioskodawczyni w sprawie o podział majątku 

dorobkowego zawisłej przed Sądem Rejonowym w (…) sygn. (…). Pismem z dnia 26 lipca 2016r. Sąd 

wezwał obwinioną do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez złożenie odpisu z księgi 

wieczystej lokalu mieszkalnego i wskazania prawidłowej wartości przedmiotu sprawy w terminie 7 dni 

od daty doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu wniosku. W wykonaniu zobowiązania obwiniona 

złożyła pismo z dnia 11 sierpnia 2016r. pismo procesowe – wpływ do Sądu w dniu 17 sierpnia 2017r., 

w którym zobowiązanie Sądu wykonała opisując je jako „(…)”. W dniu 26 sierpnia 2016r. ww. Sąd 

wydal zarządzenie o zwrocie wniosku z powodu nieuzupełnienia wspominanych braków formalnych.  

Obwiniona złożyła pismo procesowe z dnia 5 sierpnia 2016r., z data wpływu z 7 września 2017r., 

w którym wskazała, że w dniu 11 sierpnia 2016r. złożyła pismo w sprawie dotyczące uzupełnienia 



braków formalnych które omyłkowo wpłynęło do sprawy o sygn. (…). Wniosła równocześnie  

o zarejestrowanie tego pisma pod właściwą sygnaturą i niewykonanie zarządzenia o zwrocie wniosku. 

Załączyła równocześnie do tego pisma kopię pisma z dnia 11 sierpnia 2016r. wraz z dowodem nadania 

jako potwierdzenie terminowego wykonania zarządzenia Sądu na której to kopii skreślone zostały litery 

„(…)” i poprawiono błędną sygnaturę „(…)” na „(…)”. 

Zarządzenie o zwrocie wniosku doręczono obwinionej w dniu 8 września 2016r. 

 

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dokumentów: skarga z 

5.10.2016r. (k.1-3), pismo z 12.09.2016r. (185) (k.4, 40), pismo z 11.08.2016r. z potwierdzeniem nadania 

(182) (k.5, 5v) poprawione, pismo z 5.08.2016r. (181) (k.6), fax pismo z 11.08.2016r. z potwierdzeniem 

nadania (179) (k.7, 6v) poprawione, fax pisma z 5.08.2016r. (178) (k7v, 39), fax pismo z 11.08.2016r. z 

potwierdzeniem nadania (176-177) (k.8-8v, 37-38), fax pisma z 5.08.2016r. (175) (k.9, 36), zarządzenie z 

26.08.2016r. (173-174) (k.10-10v, 34-35) z potwierdzeniem doręczenia (170-171) (k.11-11v), pismo z 

11.08.2016r. (155) (k.11v, 33), pismo - wniosek z 20.07.2016r. - 1 strona (k.12v), pismo z 7.11.2016r. 

(k.13-13v), zarządzenie z 23.09.2016r. (186) (k.14, 41), pismo z 4.11.2016r. (k.14v, 42), protokół z 

5.10.2016r. (k.15-19), zarządzenie z 26.08.2016r. (k. 20-21), wniosek z 20.07.2016r. (k. 25-30), 

pełnomocnictwo substytucyjne (k.31), pismo - wezwanie z 26.07.2016r. (k.32), pismo z 6.10.2016r. (197) 

(k.43), zarządzenie – prawomocność i wpisanie pod nowy numer (199) (k. 44). 

Oceniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd dał wiarę przedstawionym 

dokumentom dopuszczonym jako dowody w sprawie.  

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje:  

 

W świetle powyższych ustaleń nie budzi wątpliwości, iż obwiniona radca prawny B. dopuściła się 

zarzucanego jej czynu, a to, że będąc pełnomocnikiem z wyboru wnioskodawczyni o podział majątku 

wspólnego zawisłej przed Sądem Rejonowym w (…) Wydziałem (…) pod sygn. (…), w dniu 5 września 

2016r., z data wpływu 7 września 2016r. w (…) złożyła w imieniu wnioskodawczyni pismo procesowe  

z dnia 5 sierpnia 2016r. ze wskazaną na nim sygnaturą akt (…) z załącznikiem – pismem procesowym z 

dnia 11 sierpnia 2016r. wraz z dowodem jego nadania, treść którego załącznika w zakresie sygnatury akt 

sprawy nie jest tożsama z tym pismem procesowym z dnia 11 sierpnia 2016r. Złożonym w Sądzie 

Rejonowym w (…) z datą wpływu 17 sierpnia 2016r. ze wskazaną na nim sygnaturą akt (…). 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego przyjętego uchwałą nr 3/2014 

Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego radca prawny, mając na uwadze treść roty ślubowania określonej w ustawie o radcach 

prawnych, obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, 

zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami, zaś art. 12 ust. 1 radca prawny zobowiązany jest 

wykonywać czynności zawodowe sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny 

charakter działania.  

 

Bezspornym jest w niniejszej sprawie, że obwiniona w wykonaniu zobowiązania Sądu 

Rejonowego w Sosnowcu chciała uzupełnić braki formalne wniosku w zakreślonym przez Sąd terminie, 

gdzie na skutek błędu pisarskiego i wpisania błędnej sygnatury akt pismo nie wpłynęło do akt właściwej 

sprawy. 

Skutkiem zaś tego braku było zarządzenie przez Sąd o zwrocie wniosku o czym obwiniona 

uzyskała wiedzę przed jego formalnym doręczeniem. 



Potwierdzeniem powyższego jest złożenie przed dniem jego odbioru w ww. Sądzie pisma 

przewodniego z dnia 5 sierpnia 2016r. z załącznikiem – pismem z dnia 11 sierpnia 2016r. w którego 

treści dokonano odręcznych poprawek „usuwających” omyłki z poprawieniem ich na właściwą sygnaturę. 

W ocenie Sądu postępowanie obwinionej polegające na „poprawieniu” pisma procesowego 

i złożenie go do akt sprawy świadczy o próbie uchylenia skutku wywołanego zarządzeniem o zwrocie 

wniosku. Niezrozumiałym i nie zasługującym na aprobatę jest „poprawienie” błędnych elementów pisma 

procesowego mające sugerować prawidłowe i terminowe wykonanie zobowiązania z czym koresponduje 

treść pisma przewodniego do którego pismo „poprawione” zostało załączone. Powyższe wspiera jeszcze 

okoliczność złożenia ww. pisma przed dniem doręczenia obwinionej zarządzenia o zwrocie wniosku. 

 

Odnosząc się do okoliczności sprawy postępowanie obwinionej nie stanowiło o rzetelnym 

wykonywaniu czynności zawodowych, zgodnym z zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami. 

Powyższe postępowanie nie pozwalało równocześnie na uznanie, że swoje czynności zawodowe, w 

opisanym powyżej stanie faktycznym, wykonywała sumiennie oraz z należytą starannością 

uwzględniającą profesjonalny charakter działania.  

 

Tym samym Sąd uznał obwinioną winną popełnienia zarzucanego jej czynu. 

 

Przy wymiarze kary obwinionej Sąd wziął pod uwagę stopień społecznej szkodliwości 

zachowania jej przypisanemu, który według oceny Sądu nie był znaczny. Na ocenę tę składa się w 

szczególności rodzaj i charakter naruszonego dobra, którym było nierzetelne, niesumienne oraz bez 

zachowania należytej staranności wykonywanie czynności zawodowych. 

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd wymierzył obwinionej karę nagany. 

Taka kara jest adekwatna zdaniem Sądu do stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz stopnia 

winy obwinionej, jak również realizuje cel kary, jakim jest wyeliminowanie tożsamego postępowania w 

przyszłości. 

 

Zważywszy na wynik sprawy obwiniona, na zasadzie art. 706 ustawy o radcach prawnych został 

obciążony kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie (…) płatnymi na rachunek bankowy 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. 

Koszty te stanowią wynagrodzenie ryczałtowe dla członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. ustalone zgodnie z uchwałą Prezydium Rady Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w K. z dnia (…) w sprawie wysokości ryczałtów dla sędziów Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego OIRP w K., które wynosi odpowiednio dla Przewodniczącego składu – (…), dla 

pozostałych członków składów orzekających (…) – razem (…) oraz koszty korespondencji (…). 

 


