
  
 

O r z e c z e n i e, dnia 5 grudnia 2017 roku, sygn. akt D 35 X 17 

Orzeczenie prawomocne, utrzymane w mocy orzeczeniem WSD z 04.04.2018r. WO-26/18      
 

Przewodnicząca: r. pr. Barbara Konarzewska   

Sędzia:  r. pr. Ewa Radwan   

Sędzia:  r. pr. Katarzyna Drożdż – Najbor    

Protokolant:            Agnieszka Baranowska  

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

5 grudnia 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu B. 

 

     o b w i n i o n e g o   o   to,  że 

 

w dniu 13 lutego 2008 roku w K. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne co stwierdzone 

zostało orzeczeniem Sądu Okręgowego w K. z dnia 15 grudnia 2016 roku, sygn. (…) utrzymanego w 

mocy orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w (…) z dnia 23 marca 2017 roku, sygn. akt (…),  

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. 1 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. B. winnym zarzucanego mu czynu, polegającego na tym, że w dniu 13 

lutego 2008 roku w K. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne co stwierdzone zostało 

orzeczeniem Sądu Okręgowego w K. z dnia 15 grudnia 2016 roku, sygn. (…) utrzymanego w mocy 

orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 23 marca 2017 roku, sygn. akt (…),  

tj. czynu określonego w 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. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

i za to: 

a. na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( t.j. Dz. U. z 

2017 r., poz. 1870) wymierza mu karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy 

prawnego na czas trzech lat, 

b. na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2b wyżej powołanej ustawy orzeka zakaz wykonywania patronatu 

na czas trzech lat.  

 

2. Obciąża obwinionego r. pr. B. kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie (…) zł płatnymi na 

konto OIRP w K. 

Uzasadnienie 

 Sąd Okręgowy w K. Wydział (…) pismem z dnia 1 czerwca 2017r. przekazał OIRP w K. 

prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w K. Wydziału (…) z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie sygn. akt. 

(…), w którym to na mocy art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 18.X.2006r. o ujawnieniu informacji  

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.  

z 2013r poz. 1388) stwierdzono, iż radca prawny B. złożył w dniu 13.02.2008r. niezgodne z prawdą 

oświadczenie lustracyjne i za to na mocy art. 21a  ust.2b w/cyt. ustawy orzeczono wobec B. zakaz 

pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art.4 pkt 2-57 na okres 3-ch lat. 

 

 Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w K. (dalej Rzecznik) dnia 15.09.2017r. wydał postanowienie  

o wszczęciu dochodzenia. Natomiast dnia 2.X.2017r. wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów   

r. prawnemu B., a dnia 5.10.2017r. skierował do OIRP w K. wniosek o ukaranie tegoż radcy prawnego  

o to, że w dniu 13 lutego 2008r. w K. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, co 

stwierdzone zostało orzeczeniem Sądu Okręgowego w K. z dnia 15.12.2016.r sygn. akt. (…), 

utrzymanego w mocy orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 23.03.2017. sygn. akt. (…), tj. o czym 

z art. 64 ust. 1 ustawy z 6.07.1982.r o radcach prawnych w zw. z art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego.  

 



  
 

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił i zważył, co następuje 

 

Orzeczeniem z dnia 15.12.2016.r, sygn. akt. (…) Sąd Okręgowy w K. stwierdził, że radca prawny B. dnia 

13.02.2008r. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne (pkt1) w związku z pełnieniem funkcji 

radcy prawnego, w części dotyczącej oświadczenia, że nie był współpracownikiem w rozumieniu art. 

3"a" ustawy z dnia 18.10.2006.r, w konsekwencji czego orzekł (pkt2) wobec r.pr. B. utratę prawa 

wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach 

powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki 

pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy  - na 

okres 3 lat oraz na podstawie art 21 "a" ust 2"b" ustawy z 18.10.2006r. orzekł wobec B. zakaz pełnienia 

funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 cyt. ustawy - na okres 3 lat (pkt3). 

To orzeczenie zostało utrzymane w mocy przez Sąd Apelacyjny w (…) orzeczeniem z dnia 23.03.2017r. 

(…). 

W tym miejscu należy podkreślić, iż w/w wyrok wiąże organy samorządu radcowskiego, w tym sąd 

dyscyplinarny, co do faktu popełnienia czynu w nim opisanego. 

 

 W postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec radcy prawnego, którego prawomocnym 

orzeczeniem uznano za kłamcę lustracyjnego Sąd dyscyplinarny nie prowadzi postępowania 

dowodowego, bowiem jest w tym zakresie związany z prawomocnym orzeczeniem sądu lustracyjnego. 

Badaniu podlega  jedynie treść orzeczenia sądu lustracyjnego, która jest prawidłowa. 

 Obwiniony r.pr. B. zarówno w dochodzeniu jak i na posiedzeniu sądu z dnia 05.12.2017r. 

przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. 

Zatem fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego nie budzi wątpliwości. 

Jednakże obwiniony podkreślił iż skutkiem nin. postępowania może być tylko sankcja przewidziana 

wyrokiem sądowym a nie roszczenie tegoż zakazu na okres co najmniej 10 lat. 

 

 W tym miejscu należy wgłębić się w specyfikę postępowania lustracyjnego. 

Na podstawie art. 21f ust.2 w związku z art. 21f ust.1 i art.4 pkt.47 ustawy z dnia 18 października 2006r. 

o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 

tych dokumentów (Dz. U. z 2013r, poz. 1388 ze zm.) za złożenie przez radcę prawnego niezgodnego z 

prawdą oświadczenia lustracyjnego , stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, sąd dyscyplinarny 

orzeka karę złożenia z urzędu lub inną przewidzianą w odpowiednich ustawach karę dyscyplinarną 

skutkującą pozbawieniem pełnionej funkcji publicznej. 

Wyrokiem z 19 kwietnia 2011r, sygn. akt. K 19/2008 Trybunał Konstytucyjny, orzekł, że art. 21f ust. 2 

zdanie 1 ustawy o ujawnianiu informacji w zakresie, w jakim dotyczy zawodu radcy prawnego, o których 

mowa w art.21f ust.1 wymienionej ustawy jest niezgodny z art. 2 i art. 65 ust.1 w zw. z art. 31 ust. 3 

Konstytucjo RP. Skutkiem stwierdzenia niekonstytucyjności art. 21f ust. 2 zdanie 1 w/w ustawy jest 

uchylenie ograniczenia w zakresie wyboru przez sąd dyscyplinarny sposobu ukarania osoby, która złożyła 

niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Zatem z dniem wejścia w życie wyroku z 19 kwietnia 

2011r sądy dyscyplinarne orzekające w sprawach osób wskazanych w art. 21f ust. 1 ustawy o ujawnieniu 

są uprawnione do niuansowania odpowiedzialności tych osób oraz stosowania sankcji adekwatnych do 

stopnia winy i okoliczności konkretnego wypadku. W miejsce regulacji szczególnej zawartej w art. 21f 

ust. 2 zdanie 1 ustawy o ujawnianiu sądy stosują regulację ogólną wynikającą z odpowiednich przepisów 

dyscyplinarnych. Te przepisy zaś w odniesieniu do zawodu radcy prawnego przewidują możliwość 

orzeczenia sankcji dyscyplinarnej w różnym stopniu dolegliwej dla ukaranego. 

 

 OSD mając na uwadze w/cyt. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uznał, iż złożenie przez 

Obwinionego niezgodnego z prawdą oświadczenia jest przewinieniem dyscyplinarnym, albowiem 

narusza godność zawodu radcy prawnego. 

Obowiązek dbania o godność zawodu w życiu prywatnym i działalności publicznej wynika z przepisów 

ustawy o radcach prawnych – art. 64 ust. 1 i z art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

stanowiącego zał. do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych  

z 22.11.2014r. 



  
 

Za to przewinienie OSD wymierzył Obwinionemu na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy z 06.07.1982r. 

o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 233 ze zm.) karę zawieszenia prawa do wykonywania 

zawodu radcy prawnego za czas trzech lat oraz na podstawie art. 65 ust.1 pkt. 2"b" zakaz wykonywania 

patronatu na czas trzech lat. 

Przy wymiarze kary sąd dyscyplinarny wziął pod uwagę, iż powinna istnieć równowaga pomiędzy 

okresowym zakazem pełnienia funkcji publicznych orzeczonym wyrokiem lustracyjnym a pozbawieniem 

prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

Sąd lustracyjny w pkt 3 wyroku orzekł wobec B. zakaz pełnienia funkcji publicznej na okres trzech lat a 

zatem karę najniższą. 

W tej sytuacji sąd dyscyplinarny będąc uprawniony w świetle argumentacji w/cyt. wyroku TK do 

niuansowania odpowiedzialności radcy prawnego uznał, iż zawieszenia prawa do wykonywania zawodu 

r. prawnego  na taki sam czas tj. trzech lat, jak orzekł sąd lustracyjny wymierzając karę najniższą, będzie 

wystarczającą karą dla tegoż radcy prawnego i koresponduje z orzeczonym już zakazem pełnienia funkcji 

publicznych. 

Okres trzech lat pozwoli Obwinionemu radcy prawnemu na analizę swojego nagannego postępowania a 

zatem spełni prewencyjny charakter kary. 

Z uwagi na orzeczenie kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, sąd orzekł karę 

zakazu wykonywania patronatu na czas trzech lat. 

 

O kosztach postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym orzeczono w oparciu o przepis  

art. 706 ustawy o radcach prawnych w związku z Uchwałą nr 36/X/2017 Prezydium OIRP w K. z dnia 

03.04.2017r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ryczałtowego dla sędziów OIRP w K. 

Na kwotę (…) składają się: 

(…). 

 

 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. 
 
 
 
 

 


