
O r z e c z e n i e, dnia 16 listopada 2017 roku, sygn. akt D 33 X 17 

Orzeczenie prawomocne  

 

Przewodniczący:  r. pr. Katarzyna Brocławik  

Sędzia:  r. pr. Jerzy Sikora   

Sędzia:  r. pr. Leszek Krupa       

Protokolant:            Agnieszka Baranowska 

 

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

dniu 16 listopada 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu W.   

 

o b w i n i o n e j   o   t o,  ż e 

 

nie dochowała należytej staranności w wykonaniu czynności zawodowych na rzecz swojego klienta, Pani 

(…), poprzez: 

- nieusprawiedliwienie w trybie przewidzianym w art. 2141 k.p.c. nieobecności na rozprawach w dniu 

15.12.2016 r. oraz 28.02.2017 r., wyznaczonych w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy (…), sygn. 

akt (…) oraz 

- przedwczesne złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu wyroku wraz z 

uzasadnieniem, który postanowieniem ww. Sądu z dnia 07.04.2017 r. został oddalony, 

co doprowadziło do uprawomocnienia wyroku sądu I instancji o zapłatę, niekorzystnego dla skarżącej, 

pozbawiając ją tym samym skarżących prawa do rozpoznania sprawy przez sąd II instancji, czym 

naruszyła swoje obowiązki profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym i pozbawiła samym 

klienta prawa do sądu w jego sprawie,   

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

( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233 ze zm.) w zw. z art. 12 ust. 1 obowiązującego 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. W winną zarzucanego jej czynu, a to że w dniach  15.12.2016 r. oraz 

28.02.2017 r. w (…) oraz w (…) w dniu 07.03.2017 r. nie dochowała należytej staranności przy 

wykonaniu czynności zawodowych na rzecz swojego klienta, (…), poprzez: 

- nieusprawiedliwienie w trybie przewidzianym w art. 214 1 k.p.c. nieobecności na rozprawach w dniu 

15.12.2016 r. oraz 28.02.2017 r., wyznaczonych w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy (…), 

sygn. akt (…) oraz 

- przedwczesne złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu wyroku wraz z 

uzasadnieniem, który to wniosek postanowieniem Sądu Rejonowego (…) z dnia 07.03.2017 r. został 

oddalony, 

co doprowadziło do uprawomocnienia wyroku sądu I instancji o zapłatę, niekorzystnego dla 

skarżącej, pozbawiając ją tym samym prawa do rozpoznania sprawy przez sąd II instancji,  

tym samym naruszyła swoje obowiązki profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym i 

pozbawiła klienta prawa do sądu w jego sprawie,   

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

( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1870) w zw. z art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, 

i na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 3 i ust. 2ba ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 

wymierza jej karę pieniężną w kwocie (…), płatną na konto OIRP w K. 

 

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

konto OIRP w K.  

 

 

 



uzasadnienie 

W dniu 29 września 2017 roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w K. złożył do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w K. 

wniosek o ukaranie radcy prawnego W, obwinionej  o to, że: 

nie dochowała należytej staranności przy wykonywaniu czynności zawodowych na rzecz swojego klienta 

Pani (…), poprzez: 

- nieusprawiedliwienie w trybie przewidzianych w art. 2141 k.p.c. nieobecności na rozprawach w dniu 

15.12. 2016 roku oraz 28.02.2017 roku wyznaczonych w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy (…) 

sygn. akt (…) oraz  

- przedwczesne złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu wyroku wraz z 

uzasadnieniem, który postanowieniem ww. sądu z dnia 7 kwietnia 2017 roku został oddalony, co 

doprowadziło do uprawomocnienia wyroku sądu I instancji o zapłatę niekorzystnego dla skarżącej, 

pozbawiając tym samym skarżących prawa do rozpoznania sprawy poprzez sąd II instancji, czym 

naruszyła swoje obowiązku profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym i pozbawiła tym 

samym klienta prawa do sądu w jego sprawie,  

czym dopuściła się czynu opisanego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych 

(Dz. U.  z 2016 roku, poz. 233 ze zm.) w związku z art.12 ust.1 obowiązującego Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego. 

Obwiniona na rozprawie przyznała się do zarzucanych jej czynów oraz przeprosiła skarżących.  

Zarówno obwiniona, jak i skarżący wyrazili zgodę na zaproponowaną przez Zastępcę Rzecznika karę 

dyscyplinarną, a Sąd Dyscyplinarny uwzględnił wniosek obwinionej o wydanie orzeczenia i wymierzenie 

jej uzgodnionej kary dyscyplinarnej.  

Mając na uwadze powyższe Sąd Dyscyplinarny nie przeprowadził w przedmiotowej sprawie 

postępowania dowodowego i uznał za ujawnione dowody wymienione we wniosku o ukaranie i 

znajdujące się w aktach sprawy.  

Sąd zważył, co następuje: 

W przedmiotowej sprawie należało uwzględnić wniosek obwinionej o wydanie orzeczenia i wymierzenie 

jej uzgodnionej kary dyscyplinarnej, albowiem okoliczności popełnienia zarzucanego obwinionej czynu 

nie budziły wątpliwości, a w ocenie sądu cel postępowania został osiągnięty mimo nie przeprowadzenia 

rozprawy w całości.  

Sąd uznał obwiniona winną zarzucanego jej czynu, a to, że w dniach 15.12.2016 r. oraz 28.02.2017 roku 

w (…) oraz w dniu 7.03.2017 roku w (…) nie dochowała należytej staranności przy wykonywaniu 

czynności zawodowych na rzecz swojego klienta (…), poprzez: 

- nieusprawiedliwienie w trybie przewidzianych w art. 2141 k.p.c. nieobecności na rozprawach w dniu 

15.12. 2016 roku oraz 28.02.2017 roku wyznaczonych w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy (…), 

sygn. akt (…) oraz  

- przedwczesne złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu wyroku wraz z 

uzasadnieniem, który postanowieniem ww. sądu z dnia 7 kwietnia 2017 roku został oddalony, co 

doprowadziło do uprawomocnienia wyroku sądu I instancji o zapłatę niekorzystnego dla skarżącej, 

pozbawiając ją tym samym prawa do rozpoznania sprawy poprzez sąd II instancji, czym naruszyła swoje 



obowiązki profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym i pozbawiła tym samym klienta 

prawa do sądu w jego sprawie.  

Sąd podzielił ocenę czynu, zarzucanego obwinionej przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego i uznał ją 

za winną naruszenia zasady, zwartej w art.12 ust.1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, nakładającej na 

radcę prawnego obowiązek wykonywania czynności zawodowych sumiennie i z należytą starannością 

uwzględniającą profesjonalny charakter działania i na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2ba Ustawy z 

dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych wymierzył jej karę pieniężną w kwocie (…).  

Wymierzając karę Sąd wziął pod uwagę stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego 

przez obwinioną, a także cel zapobiegawczy i wychowawczy, który orzeczona kara powinna osiągnąć w 

stosunku do obwinionej. Wymierzając karę Sąd baczył na to, aby nie przekraczała ona stopnia winy, 

uwzględniając w szczególności sposób zachowania się obwinionej oraz rodzaj i stopień naruszonych 

przez nią obowiązków. Sposób postępowania obwinionej przed popełnieniem deliktu dyscyplinarnego, 

zwłaszcza jej dotychczasową niekaralność za przewinienia dyscyplinarne, należało uwzględnić jako 

okoliczność łagodzącą. Natomiast oceniając rodzaj i stopień naruszonych przez obwinioną obowiązków, 

Sąd uznał go za znaczny. Według Sądu orzeczona kara pieniężna spełni cele kary, zarówno cel 

prewencyjny w stosunku do obwinionej, jak również cel związany ze społecznym jej oddziaływaniem. 

O kosztach postępowania dyscyplinarnego orzeczono na postawie art.706 ust.2 Ustawy z dnia 6 lipca 

1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 233 ze zm). 

 

Pouczenie: 

Od niniejszego orzeczenia przysługuje odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w W., które 

należy wnieść za pośrednictwem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w K. w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.  

 

 

  

  

 

 

 


