
O r z e c z e n i e, dnia 22 listopada 2017 roku, sygn. akt D 11 X 17 

Orzeczenie prawomocne 

 

Przewodniczący: r. pr. Barbara Konarzewska   

Sędzia:  r. pr. Adam Jasiewicz           

Sędzia:  r. pr. Lesław Senderecki     

Protokolant:            Agnieszka Baranowska  

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

22 listopada 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu W.   

 

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

 

w (…) pismach procesowych z dnia 20 luty 2015 i z dnia 7 kwietnia 2015 roku złożonym w Sądzie 

Rejonowym w (…), sygn. akt (…) nie zachował obowiązującego radcę prawnego taktu i umiaru  

w sformułowaniach, i tak:  

- w piśnie z dnia 20 lutego 2015 roku napisał: „treść odpowiedzi na pozew to swojego rodzaju „koncert 

życzeń” oraz „twierdzenie o traumatycznych przeżyciach córek to tylko beletrystyka”, 

- w piśmie z dnia 7 kwietnia 2015 roku użył sformułowań: „po przeczytaniu uzasadnienia długo 

zastanawiałem się nad tym czy ze zdrowym rozsądkiem w tej sprawie rozminęła się matka małoletnich 

powódek czy jej pełnomocnik” oraz „do gustów ich ciągle finansowo niezaspokojonej matki” i „ to jest 

postawa kobiety przesiąkniętej chciwością”, 

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 ) w związku z art. 38 ust. 5 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. W. winnym zarzucanego mu czynu, a to że w (…) pismach procesowych z 

dnia 20 luty 2015 roku i z dnia 7 kwietnia 2015 roku złożonym w Sądzie Rejonowym w (…), sygn. 

akt (…) nie zachował obowiązującego radcę prawnego  taktu i umiaru w sformułowaniach, i tak:  

- w piśnie z dnia 20 lutego 2015 roku napisał: „treść odpowiedzi na pozew to swojego rodzaju 

„koncert życzeń”” oraz „twierdzenie o traumatycznych przeżyciach córek to tylko beletrystyka”, 

- w piśmie z dnia 7 kwietnia 2015 roku użył sformułowań: „po przeczytaniu uzasadnienia długo 

zastanawiałem się nad tym czy ze zdrowym rozsądkiem w tej sprawie rozminęła się matka 

małoletnich powódek czy jej pełnomocnik” oraz „do gustów ich ciągle finansowo niezaspokojonej 

matki” i „ to jest postawa kobiety przesiąkniętej chciwością”. 

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

z 2017 roku, poz. 1870) w związku z art. 38 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

i na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych wymierza mu 

karę upomnienia.  

 

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

konto OIRP w K. 

 

uzasadnienie 

 

 Skargą z dnia 05.05.2015. (wpływ do Biura OIRP 12.05.2015.) (…) (dalej zwana Skarżącą) 

wniosła skargę na brak zachowania etyki zawodowej przez radcę prawnego W., wpisanego na listę 

radców prawnych pod nr. (…). 

W skardze zarzucono, iż r.pr. W. w pismach procesowych skierowanych do Sądu Rejonowego w (…) 

sygn. akt. (…) w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego obrażał Skarżącą i insynuował, iż dopuszcza 

się czynów niegodnych lub wręcz przestępstw. 

 Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w K. dnia 12.01.2016. wydała postanowienie o wszczęciu 

z urzędu dochodzenia o przewinienie dyscyplinarne r.pr. W., w związku z jego nieetycznym 

zachowaniem. 



Z-ca Rzecznika po przeprowadzeniu dowodu z pism procesowych sądowych p-ko r.pr. W. z  

02.i 04.2015. a skierowanych do S.R. w (…) w sprawie (…) dnia 14.03.2016., wydała postanowienie o 

przedstawieniu zarzutów, a mianowicie iż r.pr. W.  w w/w pismach nie zachował taktu i umiaru.  

 

R. pr. W.  nie stawił się prawidłowo zawiadomiony. 

Po przesłuchaniu r. pr. W., który przyznając użycie niżej przedstawionych  określeń nie uważał by 

przekroczył granicę rzeczowej potrzeby, Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w K. (dalej Rzecznik) dnia 

15.01.2017. skierował do Sądu Dyscyplinarnego tut. OIRP wniosek o ukaranie o to, że: 

w pismach procesowych z 20.02.2015. i 07.04.2015. złożonych w S.R. w (…) w sprawie (…) nie 

zachował obowiązującego radcę prawnego taktu i umiaru w sformułowaniach zawartych w treści tych 

pism, tj. o czyn z art. 64 ust1 ustawy z 06.07.1982. o radcach prawnych (dalej ustawa o r.pr.) w zw. z art. 

38 ust 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej KERP) 

W uzasadnieniu wniosku Rzecznik uznał, iż użyte przez r.pr. W.  (dalej Obwinionego) sformułowania jak 

cyt."  

"treść odpowiedzi na pozew to swojego rodzaju koncert życzeń," 

"twierdzenie o traumatycznych przeżyciach córek to tylko beletrystyka," 

"po przeczytaniu uzasadnienia długo zastanawiałem się nad tym czy ze zdrowym rozsądkiem w tej 

sprawie rozminęła się matka małoletnich powódek czy jej pełnomocnik, "do gustów ich ciągle finansowo 

niezaspokojonej matki" 

"to jest postawa kobiety przesiąkniętej chciwością," nie były podyktowane rzeczową potrzebą, nie 

dotyczyły istoty sprawy lecz były inwektywami pod adresem Skarżącej, były zniesławieniem Skarżącej. 

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (dalej OSD) zważył co następuje; 

 

 Obwiniony złożył wniosek o przeprowadzenie dowodu z akt Sądu Rejonowego w (…) sygn. (…) 

cyt „na okoliczność treści całej korespondencji prowadzonej przez strony dla ustalenia czy z przebiegu 

korespondencji uznać można aby użyte sformułowania mogły stanowić przekroczenie granic rzeczowej 

potrzeby". 

Sąd, na podstawie art. 170 § 1 pkt. 2 i 5 wydał postanowienie o odmowie dopuszczenia dowodu z w/w 

akt S.R. w (…) albowiem okoliczności, które miałyby zostać udowodnione, są bez znaczenia dla 

prawidłowego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. 

Istotnym dowodem w sprawie są pisma procesowe autorstwa Obwinionego i użyte sformułowanie, 

których znaczenia nie zmieni ich ocen w kontekście innych pism procesowych. 

Na posiedzenie dnia 22.XI.2017 Obwiniony prawidłowo zawiadomiony nie stawił się, zawiadamiając 

telefonicznie sekretariat biura OIRP w tym dniu o swojej chorobie, a brak stosownego zaświadczenia 

uzasadnił chorobą lekarza sądowego.  

Jednakże na tę okoliczność nie przedłożył żadnego dowodu i nie wniósł o odroczenie posiedzenia. 

W związku z powyższym Sąd rozpatrzył sprawę uznając, iż Obwiniony nie usprawiedliwił należycie 

swojego niestawiennictwa, stosownie do przepisu art. 683 pkt 5 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 

117 § 2a k.p.k. 

W tym miejscu należy podkreślić, iż Obwiniony był nieobecny na trzech wyznaczonych wcześniej 

terminach posiedzeń z powodu choroby. 

 

 Analizując niniejszą sprawę, Sąd podzielił stanowisko Rzecznika, że użycie przez Obwinionego w 

pismach procesowych przytoczonych wyżej sformułowań można uznać za przekraczające granice 

rzeczowej potrzeby w rozumieniu art.11 ust1 ustawy o radcach prawnych. 

Treść tych sformułowań nie dotyczyła meritum sprawy toczącej się przed sądem powszechnym lecz była 

inwektywami pod adresem przeciwnej strony sporu sądowego, była po prostu wysoce nietaktowna. 

To nie były słowa użyte na rozprawie, w emocjach, lecz pisma procesowe złożone do akt sprawy 

sporządzane w warunkach kancelarii. 

Te słowa obrażały stronę powodową w tym procesie, niczego nie dowodziły i niczego nie wnosiły do 

meritum sprawy. 

 



 Zgodnie z akt.11 ust.1 ustawy o radcach prawnych (dalej ustawy), radca prawny przy 

wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych 

przepisami prawa i rzeczową potrzebą. 

Natomiast zgodnie z art. 38 ust.1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej KERP) radca prawny, 

korzystając przy wykonywaniu zawodu z wolności słowa i pisma, nie może przekraczać granic 

określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą. 

 

 OSD uznał, iż  treść słów użytych przez Obwinionego jako pełnomocnika w pismach 

procesowych z 20.02.2015. i 07.04.2015., skierowanych do S.R. w (…) w sprawie (…), nie były 

podyktowane rzeczową potrzebą a przede wszystkim nie dotyczyły meritum tego sporu. 

 Wolności słowa, o której mowa i art. 11 ust.1 ustawy o r.pr. nie można utożsamiać z 

konstytucyjną wolnością słowa, gwarantowaną każdemu jako wolność osobistą w art. 54 Konstytucji RP. 

Radca prawny, sporządzając w imieniu mandanta pismo w określonym postępowaniu, nie realizuje 

bowiem własnej wolności osobistej, ale wykonuje czynności zawodowe. Gwarancje określone w art. 11 

ust1 ustawy o radcach prawnych mają za zadanie chronić swobodę i rzetelność wykonywania zawodu 

radcy prawnego. 

Jednakże są granice tej swobody wynikające z przepisów ustawy o radcach prawnych i kodeksu etyki 

radcy prawnego. 

OSD uznał, iż słowa i zwroty użyte przez Obwinionego w w/cyt. pismach procesowych naruszają 

godność zawodu radcy prawnego i przekraczają granice określone przepisami prawa i rzeczową potrzebą. 

Takie sformułowania były nie tylko nietaktowne lecz wręcz obrażające drugą stronę procesu i z 

pewnością nie były podyktowane rzeczową potrzebą. 

 Zatem jest to przewinienie dyscyplinarne określone w art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy o r.pr. z 

6.07.1982. w zw. z art. 38 ust 5 KERP  i za to przewinienie, na podstawie art. 65 ust 1 pkt 1 ustawy o 

radcach prawnych, Sąd wymierzył karę upomnienia obciążając Obwinionego kosztami postępowania na 

podstawieart.706 ustawy o r.pr. 

Wymierzając karę upomnienia sąd przyjął, iż jest ona adekwatna do popełnionego przewinienia i 

przekona obwinionego by w przyszłości takich sformułowań nie używał, chcąc zachować godność 

zawodu i nie narażać się na odpowiedzialność dyscyplinarną. 

Sąd jest przekonany, że Obwiniony zrozumie, iż niezależnie od emocji jakie wiążą się z prowadzeniem 

sprawy przed sądem istotna jest siła dowodów i argumentów a nie określenia nieetyczne czy obrażające 

drugą stronę. 

 

 Orzeczenie jest nieprawomocne i przysługuje od niego odwołanie do Wyższego Sądu 

Dyscyplinarnego w W. za pośrednictwem OSD w K., w terminie 14-tu dni od daty otrzymania orzeczenia 

z uzasadnieniem. 


