
    
 

O r z e c z e n i e, dnia 7 grudnia 2017 roku, sygn. akt D 39 X 17 

Orzeczenie prawomocne, utrzymane w mocy orzeczeniem WSD z 15.06.2018r. WO-49/118 

 

Przewodniczący: r. pr. Piotr Manowski   

Sędzia:  r. pr. Leszek Krupa 

Sędzia:  r. pr. Lesław Senderecki       

Protokolant:            Agnieszka Baranowska  

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

7 grudnia 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu M.,   

 

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

 
w grudniu 2016 roku w (…) przyjął od (…) pełnomocnictwo do reprezentowania go w procesie 

przeciwko (…) w sytuacji gdy będąc uprzednio pełnomocnikiem (…) w sprawie postępowania 

egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego (…) oraz w toczącym się procesie przed 

Sądem Okręgowym w (…) 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 2017 roku, poz. 

1870) w związku z art. 26 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 radcę prawnego M. winnym zarzucanego mu czynu, a to że w grudniu 2016 roku 

w (…) przyjął od (…) pełnomocnictwo do reprezentowania go w procesie przeciwko (…) 

 w sytuacji, gdy był uprzednio pełnomocnikiem (…) w sprawie postępowania egzekucyjnego 

prowadzonego przez Komornika Sądowego (…) oraz w toczącym się procesie przed Sądem 

Okręgowym w (…) 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 2017 roku, 

poz. 1870) w związku z art. 26 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

i na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 

roku, poz. 1870) wymierza mu karę pieniężną w wysokości 2.500 zł -płatną na konto OIRP w K.  

 

2. Obciąża obwinionego radcę prawnego M. kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie: (…) - 

płatnymi na konto OIRP w K.  

 

 

U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e 

 

 Pismem z  dnia 25.01.2017r. p. (…) zawiadomiła OIRP w K., że r.pr. M. otrzymał od niej 

pełnomocnictwa do różnych spraw, często niewypełnione i bez wskazania do jakich spraw je potrzebuje. 

Dalej wskazała, iż obecnie wraz z jej mężem pozywa ją o rozwód, a w pozwie znalazły się informacje,  

o których  obwiniony dobrze wie, że nie mają miejsca (karta 2).  

W odpowiedzi na skargę r.pr. M. wskazał, iż nie jest ona uzasadniona (karta 8).  

W zeznaniach złożonych w sprawie jako świadek p. (…) wskazała, iż z obwinionym spotykała się także 

na gruncie towarzyskim w czasie imprez organizowanych  przez jej męża w miejscu pracy i wówczas 

opowiadała mu o swoich sprawach rodzinno-osobistych, ostatnio takie spotkanie miało miejsce w 2009r. 

W grudniu 2016 został złożony pozew o rozwód  i jej męża w sprawie reprezentuje obwiniony (karta 10-

11). 

W dniu 28.08.2017r. Rzecznik Dyscyplinarny wszczął dochodzenie w sprawie dotyczące 

naruszenia przez r.pr. M. art. 64 ust. 1 ustawy o radcach  prawnych (karta 37), a następnie 

postanowieniem z dnia 18.09.2017r. przedstawił obwinionemu zarzut, że w grudniu 2016r. w (…) od (…) 

pełnomocnictwo do reprezentowania go w procesie przeciwko (…) w sytuacji, gdy będąc uprzednio 

pełnomocnikiem (…) w sprawie postępowania egzekucyjnego oraz w toczącym się procesie przed Sądem 



    
 

Okręgowym w (…) Sygn. akt: (…) tj. o czyn z art.64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych (karta 38) w zw. 

a art. 26 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

W piśmie z dnia 12.10.2017r. p. (…) (mąż p. (…)) wskazał, iż twierdzenia jego żony zawarte  

w skardze są nieprawdziwe (karta 49). 

 W czasie przesłuchania w dniu 23.10.2017r. obwiniony przyznał się do zarzuconego mu czynu  

i wniósł o umożliwienie mu skorzystania z dobrodziejstwa przewidzianego w art.335k.p.k. i orzeczenie 

uzgodnionej kary finansowej 2.500 zł. (karta 50).  

Pismem z dnia 7.11.2017r. Rzecznik Dyscyplinarny wniósł o wydanie orzeczenia i wymierzenie 

uzgodnionej kary dyscyplinarnej bez przeprowadzania rozprawy (karta 51). 

W piśmie z dnia 20.11.2017r. obwiniony wskazał, iż wnosi by Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przy 

orzekaniu wziął pod uwagę, iż przyjmując od p. (…) pełnomocnictwo w sprawie o rozwód nie był w 

żadnej sprawie pełnomocnikiem p. (…) , a także, iż w sprawach w których występował działał na korzyść 

obydwu małżonków. Obwiniony poinformował także, iż 24.10.2017r. wypowiedział p. (…) 

pełnomocnictwo do reprezentowania go w sprawie rozwodowej (karta 60).    

Na posiedzeniu w dniu 7.12.2017r.  Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uwzględnił wniosek Rzecznika 

Dyscyplinarnego OIRP  o wydanie orzeczenia i wymierzenie uzgodnionej kary dyscyplinarnej bez 

przeprowadzania rozprawy (karta 67). 

 

Dokonując oceny zgromadzonego materiału dowodowego, w tym poczynionych ustaleń, Sąd 

zważył co następuje. 

 

Postawa obwinionego radcy prawnego M. niewątpliwie naruszała obowiązek wskazany w art. 64 

ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach  prawnych w zw. z  art. 26 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego  

 

Na  podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych radcowie prawni podlegają 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne  z zasadami etyki. Zgodnie z art. 26 ust. 1 

Kodeksu Etyki Radcy Prawnego radca prawny nie może świadczyć pomocy prawnej, jeżeli posiadana 

przez niego wiedza o sprawach innego klienta lub osób, na rzecz których uprzednio wykonywał 

czynności zawodowe, dawałaby klientowi nieuzasadnioną  przewagę. Zdaniem Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego w świetle zgromadzonych  w sprawie materiałów dowodowych, w tym w szczególności 

zeznań p. (…) oraz przyznania się przez obwinionego do zarzucanego mu czynu wynika, iż w związku  

z wykonywaniem na rzecz p. (…) czynności  zawodowych, p. (…) w prowadzonej sprawie rozwodowej, 

w której reprezentował go obwiniony taką przewagę miał.  Z tych względów Okręgowy Sąd 

Dyscyplinarny uznał obwinionego za winnego zarzucanego mu czynu, w okolicznościach sprawy 

obwiniony winien był bowiem nie przyjmować pełnomocnictwa do reprezentowania (…) przeciwko (…). 

Na  podstawie art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Sąd  

wymierzył obwinionemu  karę pieniężną w kwocie 2.500 zł. Sąd uznał, iż taka kara będzie adekwatna do 

stawianych obwinionemu zarzutów, jest dolegliwa i wypełni zakładane cele dyscyplinująco – 

wychowawcze, a także  uwzględnia fakt, iż obwiniony wypowiedział pełnomocnictwo p. (…) do 

prowadzenia sprawy rozwodowej  przeciwko p. (…). 

Jednocześnie stosownie do art. 706 ust. 2 i 3 powołanej ustawy o radcach prawnych oraz Uchwały 

86/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych  z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia 

zryczałtowanych  kosztów postępowania   dyscyplinarnego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny obciążył radcę 

prawnego M. kosztami postępowania dyscyplinarnego w łącznej kwocie (…)zł, na które składają się 

koszty doręczania korespondencji w sprawie oraz koszty wynagrodzenia członków składu orzekającego 

za prowadzenie sprawy.  

 

 Orzeczenie niniejsze jest nieprawomocne i 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 Sadu Dyscyplinarnego. 

 

 


