
O r z e c z e n i e, dnia 22 listopada 2017 roku, sygn. akt D 23 X 17 

Orzeczenie prawomocne 

 

Przewodniczący: r. pr. Lesław Senderecki     

Sędzia:  r. pr. Barbara Konarzewska   

Sędzia:  r. pr. Adam Jasiewicz           

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 

 

wzywany do stawiennictwa przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w K. na rozprawy wyznaczone na 

dzień: 9 lipca 2015 roku, 16 stycznia 2016 roku, 19 czerwca 2016 roku, 15 września 2016 roku nie stawił 

się nadsyłając zaświadczenia lekarskie wystawione przez lekarza sądowego (…) zaświadczenia 

stwierdzające niemożność stawienia się na posiedzenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w K. w 

okresach: - 03.07.2015 r. – 31.12.2015 r., - 11.01.2016 r. – 11.03.2016 r., - 09.05.2016 r. – 08.07.2016 r.,- 

01.09.2016 r. – 15.10.2016 r., gdy tymczasem jak wynika z pism Prezesa Sądu Okręgowego w (…) z dnia  

14 listopada 2016 roku, (…) Sądu Okręgowego w (…) i Prezesa Sądu Rejonowego w (…) z dnia  

3 listopada 2016 roku i Prezesa Sądu Rejonowego w (…) z dnia 4 listopada 2016 roku, uczestniczył w 

wyżej wymienionych okresach niezdolności do stawienia w łącznie 70 rozprawach sądowych i innych 

czynnościach prowadzonych przez wyżej wymienione Sądy, 

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 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 62 ust. 2 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 wzywany do stawiennictwa przez 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w K. na rozprawy wyznaczone na dzień: 9 lipca 2015 roku,  

16 stycznia 2016 roku, 19 czerwca 2016 roku,15 września 2016 roku nie stawił się nadsyłając 

zaświadczenia lekarskie wystawione przez lekarza sądowego (…) zaświadczenia stwierdzające 

niemożność stawienia się na posiedzenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w K. w okresach:  

- 03.07.2015 r. – 31.12.2015 r., - 11.01.2016 r. – 11.03.2016 r., - 09.05.2016 r. – 08.07.2016 r., 

- 01.09.2016 r. – 15.10.2016 r., gdy tymczasem jak wynika z pism Prezesa Sądu Okręgowego  

w (…) z dnia 14 listopada 2016 roku, (…) Sądu Okręgowego w (…) i Prezesa Sądu Rejonowego w 

(…) z dnia 3 listopada 2016 roku i Prezesa Sądu Rejonowego w (…) z dnia 4 listopada 2016 roku, 

uczestniczył w wyżej wymienionych okresach niezdolności do stawienia się w łącznie 70 rozprawach 

sądowych i innych czynnościach prowadzonych przez wyżej wymienione Sądy, 

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. 11 ust. 2 i art. 62 ust. 2 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.  

 

u  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e 

 

Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. radca prawny (…) wnioskiem  

z dnia 16.05.2017 r. wniósł o ukaranie radcy prawnego W.  zarzucając mu, że dopuścił się przewinienia 

dyscyplinarnego, poprzez ignorowanie wezwań i nie stawianie się na rozprawy Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego OIRP w K. w dniach 09.07.2015 r., 16.01.2016 r., 19.06.2016 r.,  15.09.2016 r. mimo 

osobistego uczestniczenia w okresach niezdolności zdrowotnej w 70 rozprawach przed sądami 

powszechnymi, to jest o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 Ustawy o 



radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 62 ust.2 Kodeksu Etyki 

Radcy Prawnego. 

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. rozpoznając sprawę 

ustalił następujący stan faktyczny. 

Radca prawny W. w okresie objętym wnioskiem Rzecznika Dyscyplinarnego prowadził 

indywidualną kancelarię radcy prawnego. W swojej działalności zawodowej wielokrotnie dopuścił się 

czynów sprzecznych z zasadami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w 

K. rozpatrujący wcześniejszy wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego wyznaczył kolejno cztery terminy 

rozpraw w dniach 09.07.2015 r., 16.01.2016 r., 19.06.2016 r. i 15.09.2016 r. w celu umożliwienia 

obwinionemu osobistego udziału w postępowaniu przed Sądem. Obwiniony wezwany do stawiennictwa 

nie stawił się, nadsyłając zaświadczenia lekarskie wystawiane przez lekarza sądowego (…), stwierdzające 

niemożność stawienia się na posiedzenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Tymczasem jak wynika z 

pism Prezesa Sądu Okręgowego w (…) z dnia 14.11.2016 r., (…) Sądu Okręgowego w (…) i Prezesa 

Sądu Rejonowego w (…) z dnia 03.11.2016 r. oraz Prezesa Sądu Rejonowego w (…) z dnia 04.11.2016 r. 

uczestniczył w okresach niezdolności do stawienia się przed OSD OIRP w łącznie 70 rozprawach 

sądowych i innych czynnościach prowadzonych przez sądy powszechne. 

Sąd ustalił, że przedstawione powyżej okoliczności są bezsporne i potwierdzone dokumentami. 

Obwiniony złożył wyjaśnienia na piśmie, zmierzające jedynie do dalszego odraczania rozpraw, mimo 

wyznaczenia w tym postępowaniu trzech terminów, to jest w dniach 08.08.2017 r., 17.10.2017 r.  

i 22.11.2017 r.  

 

Dokonując oceny zgromadzonego materiału dowodowego a w szczególności pism Prezesów 

Sądów Powszechnych, wskazujących ścisłe daty i sygnatury akt spraw, w których obwiniony 

uczestniczył, Sąd uznał je za absolutnie wiarygodne i przekonujące. Istotne jest, że obwiniony nie 

zaprzeczył faktom uczestnictwa w posiedzeniach przed innymi sądami w czasie usprawiedliwionej 

nieobecności przed OSD OIRP. 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 08.05.2014 r. Sygn. akt: (…) Okręgowy Sąd 

Dyscyplinarny uznał, iż w postępowaniu dyscyplinarnym nie ma obowiązku uczestniczenia obwinionego 

w rozprawach, dlatego rozpoznał sprawę w dniu 22.11.2017 r. pod nieobecność obwinionego i wydał 

orzeczenie. Sąd wziął pod uwagę, iż obwiniony skorzystał z prawa do obrony i złożył pisemne 

wyjaśnienia, które Sąd wziął pod uwagę. 

 

Na gruncie poczynionych ustaleń, Sąd zważył co następuje. 

 

Postawa obwinionego radcy prawnego W. była w ocenie Sądu wysoce naganna i niewątpliwie 

stanowiła czyn sprzeczny ze ślubowaniem radcowskim i zasadami etyki radcy prawnego. Zdaniem Sądu 

działania podejmowane przez obwinionego przed OSD OIRP służyły wyłącznie przewłoce postępowania  

i próbie doprowadzenia do przedawnienia karalności jego czynów. Normalne doświadczenie życiowe 

wskazuje, że udział w kameralnym posiedzeniu Sądu Dyscyplinarnego po godzinach pracy jest mniej 

stresujący od rozpraw i czynności przed sądami powszechnymi, w których bez przeszkód uczestniczył w 

tym czasie obwiniony. 

 

Obwiniony nie przyznał się do winy i nie okazał skruchy ani czynnego żalu. 

 

Fakt ten Sąd wziął pod uwagę przy wymierzeniu kary dyscyplinarnej. 

 

Uwzględniając dokonane ustalenia faktyczne oraz wskazane powyżej okoliczności, Okręgowy 

Sąd Dyscyplinarny uznał obwinionego winnym zarzucanego mu czynu, sprzecznego ze ślubowaniem 

radcowskim i zasadami etyki zawodu radcy prawnego, to jest popełnienia czynu określonego w art. 64 ust 

1  Ustawy o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 233).  

Za ten czyn w związku z art. 11 ust. 2 i art. 62 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, działając na 

podstawie art. 65 ust 1 pkt 2 wymierzył obwinionemu radcy prawnemu W. karę nagany.  

Sąd uznał, że taka kara będzie adekwatna do stawianego obwinionemu zarzutu i wypełni 

zakładane cele dyscyplinująco – wychowawcze.  



 

 

Jednocześnie stosownie do art. 706 ust 2 powołanej ustawy o radcach prawnych Okręgowy Sąd 

Dyscyplinarny obciążył radcę prawnego W. kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie (…). 

 

Orzeczenie niniejsze jest nieprawomocne a stronom przysługuje wniesienie środka zaskarżenia – 

odwołania, w terminie 14 dni od doręczenia odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem do Wyższego Sądu 

Dyscyplinarnego za pośrednictwem tutejszego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


