
    
 

O r z e c z e n i e, dnia 22 listopada 2017 roku, sygn. akt D 12 X 17 

Orzeczenie prawomocne  

 

Przewodniczący: r. pr. Adam Jasiewicz           

Sędzia:  r. pr. Barbara Konarzewska   

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   t o,  że 

 

w piśmie procesowym z dnia 22 czerwca 2015 roku skierowanym do Sądu Rejonowego w (…) Wydział 

(…) Sygn. akt (…) działając jako pełnomocnik pozwanego zawarł pod adresem występującego w sprawie 

biegłego określenia naruszające jego godność, takie jak: „to analfabeta”, „trzeba być rzadkiej klasy 

ignorantem” 

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. 48 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 piśmie procesowym z dnia 22 

czerwca 2015 roku skierowanym do Sądu Rejonowego w (…) Wydziału (…), sygn. akt (…) działając 

jako pełnomocnik pozwanego zawarł pod adresem występującego w sprawie biegłego określenia 

naruszające jego godność, takie jak: „to analfabeta”, „trzeba być rzadkiej klasy ignorantem”, 

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. 48 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

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

karę nagany. 

 

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

konto OIRP w K.  

 

uzasadnienie 

 

 

Dnia 31 stycznia 2017 roku Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. 

skierował do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w K. wniosek o ukaranie radcy prawnego W. 

obwinionego o to, że w piśmie procesowym z dnia 22 czerwca 2015 roku skierowanym do Sądu 

Rejonowego w (…) Wydział (…), sygn. akt I C 1068/14 działając jako pełnomocnik pozwanego 

zawarł pod adresem występującego w sprawie biegłego określenia naruszające jego godność, takie 

jak: „to analfabeta”, „trzeba być rzadkiej klasy ignorantem” 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. 48 Kodeksu 

Etyki Radcy Prawnego. (k-21-22). 

 

Dnia 19 stycznia 2017 roku w siedzibie OIRP w K. obwiniony został przesłuchany na w/w 

okoliczność i przyznał, iż użył w/w cytowanych określeń ale w ocenie obwinionego „(…) był one 

uzasadnione w świetle przedstawionego rachunku za wydanie opinii, której koszt przekraczał wartość 

przedmiotu sprawy”. (k-20). 

 

Obwiniony zarówno w piśmie skierowanym do OSD w K. z dnia 09 czerwca 2017 r. (data wpływu 

dnia 12.06.2017 r.), jak i w piśmie z dnia 04 sierpnia 2017 r. (data wpływu dnia 08.08.2017 r.) oraz  

w piśmie z dnia 13 października 2017 r. (data wpływu dnia 16.10.2017 r.) wnosił o dopuszczenie  

i przeprowadzenie w przedmiotowej sprawie „(…) dowodu z akt Sądu Rejonowego w (…) sygn. (…) 



    
 

na okoliczność treści postanowień tegoż Sądu o ustaleniu wynagrodzenia dla biegłego dla ustalenia 

czy z przebiegu postępowania dowodowego, opinii biegłego w korelacji z wartością przedmiotu sporu 

oraz korespondencji z biegłym uznać można aby użyte sformułowania mogły stanowić przekroczenie 

granic rzeczowej potrzeby”. (k- 30, k-32, k-38-39, k-48). 

 

Na mocy art. 170 § 1 pkt. 2 k.p.k. Sąd postanowił oddalić w/w wniosek dowodowy albowiem w 

ocenie Sądu jego przeprowadzenie nie miało znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy 

albowiem to treść określonych zwrotów zawartych w przedmiotowej skardze obwinionego stanowi 

meritum zarzucanego mu czynu.  

 

Przedmiotowa sprawa wobec obwinionego radcy prawnego została zainicjowana pismem Sądu 

Rejonowego w (…) Wydziału (…) z dnia 11 sierpnia 2015 r., w którego ocenie treść skargi 

obwinionego radcy prawnego z dnia 22 czerwca 2015 roku na postanowienie referendarza sądowego 

z dnia 15 czerwca 2015 roku, nie licuje z powagą wykonywania zawodu radcy prawnego. (k-2). 

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. ustalił i zważył, co następuje. 

 

Bezspornym pozostaje fakt, iż obwiniony w przedmiotowej skardze z dnia 22 czerwca 2015 r. (data 

wpływu do Sądu Rejonowego w (…) 25.06.2015 r. (k-3-4), zawarł takie sformułowania jak: 

 

- „(…) że wystawił on go w przekonaniu że ma do czynienia z idiotami, (…)”, 

 

- „(…) to analfabeta korzystający z pomocy osób trzecich (…)”, 

 

- „Trzeba być rzadkiej klasy ignorantem (…)”.  

 

Zgodnie z treścią art. 48 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego Radca prawny powinien dbać o to, aby jego 

zachowanie nie naruszyło powagi sądu, urzędu lub innych instytucji, przed którymi występuje, a 

także, by jego wystąpienia nie naruszały godności osób uczestniczących w postępowaniu.  

 

W przedmiotowej sprawie należy podkreślić, iż wystąpienia radcy prawnego przede wszystkim 

powinny mieć charakter profesjonalny i merytoryczny, a wszelkie uwagi, sugestie odniesienia do 

innych niż merytoryczne niosą z sobą ryzyko zarzutu naruszenia godności osoby, której taka część 

wystąpienia radcy prawnego miałaby dotyczyć. (Kodeks Etyki Radcy Prawnego Komentarz pod 

redakcją dr Tomasza Scheffler, II Wydanie, C.H. Beck, Warszawa 2017 r., str.330). 

 

W przedmiotowej sprawie zostały wyznaczone cztery terminy rozpraw a to: 

 

- dnia 13.06.2017 r,  

- dnia 08.08.2017 r.,  

- dnia 17.10.2017 r.,  

- dnia 22.11.2017 r. 

 

Faktem jest, iż obwiniony przedkładał stosowne zwolnienia lekarskie oraz wnosił o odroczenie 

przedmiotowych rozpraw z dnia 13.06.2017 r., 08.08.2017 r. oraz z dnia 17.10.2017 r. (k-30-31, k-38-

41, k-48-50). 

 

W ocenie Sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy a przede wszystkim treść skargi obwinionego 

z dnia 22 czerwca 2015 r. (k-3-4) jak i treść protokołu przesłuchania obwinionego z dnia 19 stycznia 

2017 r. (k-20), stanowią wystarczający materiał dowodowy aby uznać, iż obwiniony radca prawny W. 

popełni zarzucane mu przewinienie dyscyplinarne, a jego ewentualne wyjaśnienia które mogłyby być 

złożone na rozprawie w przedmiotowej sprawie nie są elementem niezbędnym do oceny zasadności 

zarzucanego mu czynu, tym bardziej że Sąd trzykrotnie uwzględniając wniosek obwinionego o 

odroczenie terminu rozprawy umożliwił obwinionemu czynny udział w merytorycznym rozpoznaniu 

sprawy zawisłej przed OSD w K..  



    
 

 

Rzecznik Dyscyplinarny zasadnie w uzasadnieniu wniosku o ukaranie z dnia 31 stycznia 2017 r. (k-

21) wskazał, iż oczywistym jest, iż radca prawny korzysta z ujętej w art. 11 ust 1 ustawy o radach 

prawnych wolności słowa w mowie i piśmie, lecz wolność ta jest ograniczona rzeczową potrzebą, a 

zawarte przez obwinionego sformułowania takie jak: 

 

- „(…) że wystawił on go w przekonaniu że ma do czynienia z idiotami, (…)”, 

 

- „(…) to analfabeta korzystający z pomocy osób trzecich (…)”, 

 

- „Trzeba być rzadkiej klasy ignorantem (…)”.  

 

Niewątpliwie nie zawierają merytorycznej oceny składników rachunku wystawionego przez biegłego 

i tym samym obwiniony radca prawny popełni zarzucany mu 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. 48 Kodeksu 

Etyki Radcy Prawnego. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 


