
    
 

O r z e c z e n i e, dnia 14 listopada 2017 roku, sygn. akt D 31 X 17 

Orzeczenie prawomocne  

 

Przewodniczący: r. pr. Adam Jasiewicz    

Sędzia:  r. pr. Ewa Banasik    

Sędzia:  r. pr. Katarzyna Drożdż – Najbor  

Protokolant:            Agnieszka Baranowska  

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

dniu 14 listopada 2017 roku sprawy przeciwko aplikantowi radcowskiemu G.  

 

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

 

dnia 20.04.2017r., w (…) będąc aplikantem radcowskim w Kancelarii (…), mając świadomość zakazu 

bezpośredniego kontaktowania się z klientem przeciwnika procesowego z pominięciem jego 

pełnomocnika porozumiał się z (…), a następnie uzyskał od niej informacje dot. sprawy zawisłej przed 

SR w (…) pod Sygn. akt: (…), które to informacje mogły stanowić istotne dowody dla przebiegu tej 

sprawy, 

tj. naruszenia art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych tekst jednolity ustawy z dnia 6 lipca 1982r.   

(Dz. U. z 2016 r., poz. 233 ze zm.) w zw. z art. 3 i 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 aplikanta radcowskiego G. winnym zarzucanego mu czynu, a to, że: dnia 20.04.2017r.,  

w (…) będąc aplikantem radcowskim w Kancelarii (…), mając świadomość zakazu bezpośredniego 

kontaktowania się z klientem przeciwnika procesowego z pominięciem jego pełnomocnika 

porozumiał się z (…), a następnie uzyskał od niej informacje dot. sprawy zawisłej przed SR w (…) 

pod sygn. akt: (…), które to informacje mogły stanowić istotne dowody dla przebiegu tej sprawy, 

tj. popełnił przewinienie dyscyplinarne określone w art. 64 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych  

( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1870) w zw. z art. 3 i art. 51 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

i na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( t.j. Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1870) wymierza mu karę nagany. 

 

2. Obciąża obwinionego aplikanta radcowskiego G. kosztami postępowania dyscyplinarnego  

w kwocie: (…) - płatnymi na konto OIRP w K.  

 

uzasadnienie 

 

Dnia 29 sierpnia 2017 roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w K. skierował do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w K. wniosek o wydanie orzeczenia  

i wymierzenie uzgodnionej kary dyscyplinarnej bez przeprowadzania rozprawy wobec aplikanta 

radcowskiego G., podejrzanego o to, że dnia 20.04.2017r., w (…) będąc aplikantem radcowskim  

w Kancelarii (…), mając świadomość zakazu bezpośredniego kontaktowania się z klientem przeciwnika 

procesowego z pominięciem jego pełnomocnika porozumiał się z (…), a następnie uzyskał od niej 

informacje dot. sprawy zawisłej przed Sądem Rejonowym w (…) pod sygn. akt: (…), które to informacje 

mogły stanowić istotne dowody dla przebiegu tej sprawy, tj. naruszenia art. 64 ust. 1 ustawy o radcach 

prawnych tekst jednolity ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 ze zm.), w związku z 

art. 3 i art. 51 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. (k-28-30). 

 

Dnia 29 sierpnia 2017 roku w siedzibie OIRP w K. obwiniony został przesłuchany na w/w okoliczność  

i przyznał się do w/w zarzutu sformułowanego wobec jego osoby. (k-26-27).  

 

Przedmiotowa sprawa wobec obwinionego aplikanta radcowskiego została zainicjowana pismem 

adwokata (…) z dnia 02 czerwca 2017 r. (k-2).  



    
 

Na rozprawie z dnia 14 listopada 2017 roku obwiniony podtrzymał wniosek o dobrowolne poddanie się 

karze oraz wnosił o wymierzenie uzgodnionej kary nagany.  

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. na podstawie art. 335 § 1 k.p.k. 

w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych, postanowił uwzględnić wniosek Zastępcy Rzecznika 

Dyscyplinarnego OIRP w K. o wydanie na posiedzeniu orzeczenia skazującego i orzeczenie uzgodnionej 

z obwinionym kary nagany bez przeprowadzenia rozprawy, gdyż okoliczności popełnienia przez 

obwinionego zarzucanego mu czynu i wina nie budziły wątpliwości, a postawa obwinionego w trakcie 

całego postępowania wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. 

 

Kosztami postępowania dyscyplinarnego obciążono obwinionego w kwocie (…), zgodnie z art. 706 

ustawy o radcach prawnych.  

 

Na kwotę (…) składają się:  

 

1) wynagrodzenie ryczałtowe dla członków składu orzekającego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

w kwocie (…), zgodnie z Uchwałą numer (…) Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. 

z dnia (…), w sprawie wysokości ryczałtów dla sędziów Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w K. 

 

2) kwota (…), tytułem kosztów korespondencji. 

 

Od orzeczenia przysługuje stronom odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego za pośrednictwem 

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w K., w terminie 14 – tu dni od daty otrzymania orzeczenia  

z uzasadnieniem.  

 


