
    
 

O r z e c z e n i e,  dnia 14 grudnia 2017 roku Sygn. akt D 37/X/17 

Orzeczenie prawomocne 
 

Przewodniczący: r. pr. Marzena Czarnecka  

Sędzia:  r. pr. Grzegorz Słodkiewicz 

Sędzia:  r. pr. Marcin Badura       

Protokolant:            Agnieszka Baranowska  

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

w dniu 14 grudnia 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu M.   

 

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

 

w maju 2016 r., w (…) za pośrednictwem pracownika Kancelarii r. pr. (…) przyjął od (…) do 

prowadzenia sprawę ustalenia prawidłowych granic drogi dojazdowej do kilku posesji stanowiących 

własność (…) oraz przyjął kwotę (…) zł tytułem wynagrodzenia nie wydając (…) pokwitowania odbioru 

w/w kwoty, a następnie nie podjął żadnych czynności procesowych w sprawie, jak również nie 

informował Mocodawczyni o przebiegu sprawy, jej wyniku, a w szczególności o skutkach 

podejmowanych czynności procesowych, nadto pomimo zgłoszenia przez (…) żądania zwrotu 

dokumentów i pieniędzy, nie zwrócił ich i nie rozliczył przyjętej kwoty, 

tj. naruszenia art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych jednolity tekst ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.  

( Dz. U. z 2016 roku, poz. 233 z późn. zm.) art. 6, art. 8 w zw. z art. 43 ust. 2 i art. 44 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 maju 2016 r.,  

w (…) za pośrednictwem pracownika Kancelarii r.pr. (…) przyjął od (…) do prowadzenia sprawę 

ustalenia prawidłowych granic drogi dojazdowej do kilku posesji stanowiących własność (…) oraz 

przyjął kwotę (…) zł tytułem wynagrodzenia nie wydając (…) pokwitowania odbioru w/w kwoty, a 

następnie nie podjął żadnych czynności procesowych w sprawie, jak również nie informował 

Mocodawczyni o przebiegu sprawy, jej wyniku, a w szczególności o skutkach  podejmowanych 

czynności procesowych, nadto pomimo zgłoszenia przez (…) żądania zwrotu dokumentów  

i pieniędzy, nie zwrócił ich i nie rozliczył przyjętej kwoty, 

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. 6, art. 8 w zw. z art. 43 ust. 2 i art. 44 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 (…) - 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 

 

 Orzeczeniem z dnia 14.12.2017r. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w K. uznał obwinionego radcę prawnego M. winnym zarzucanego mu czynu, a to że w maju 

2016 r., w (…) za pośrednictwem pracownika Kancelarii r.pr. (…) przyjął od (…) do prowadzenia sprawę 

ustalenia prawidłowych granic drogi dojazdowej do kilku posesji stanowiących własność (…) oraz 

przyjął kwotę (…) zł tytułem wynagrodzenia nie wydając (…) pokwitowania odbioru w/w kwoty, a 

następnie nie podjął żadnych czynności procesowych w sprawie, jak również nie informował 

Mocodawczym o przebiegu sprawy, jej wyniku, a w szczególności o skutkach podejmowanych czynności 

procesowych, nadto pomimo zgłoszenia przez (…) żądania zwrotu dokumentów i pieniędzy, nie zwrócił 

ich i nie rozliczył przyjętej kwoty, 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. 6, art. 8 w zw. z art. 43 ust. 2 i art. 44  

ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i na podstawce 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 (…) 

płatną na konto OIRP w K.  

Do Biura Rady OIRP w K. w dniu 16 maja 2017r. wpłynęła skarga (…) z (…) na działalność radców 

prawnych z Kancelarii Radcy Prawnego M. i (…). W dniu 2.10.2017r. Zastępca Rzecznika 

Dyscyplinarnego OIRP w K. wydał postanowienie o wszczęciu dochodzenia w w/w sprawie. W dniu 

3.10.2017r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w K. wydał postanowienie o przedstawieniu 

zarzutów. W dniu 19.10.2017 do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w K. wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia i wymierzenie uzgodnionej kary dyscyplinarnej bez 

przeprowadzania rozprawy. Z uzasadnienia wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w K. wynika, że 

w maju 2016 r., w (…) za pośrednictwem pracownika Kancelarii r.pr. (…) przyjął od (…) do 

prowadzenia sprawy ustalenia prawidłowych granic drogi dojazdowej do kilku posesji stanowiących 

własność (…) oraz przyjął kwotę (…) zł tytułem wynagrodzenia nie wydając (…) pokwitowania odbioru 

w/w kwoty, a następnie nie podjął żadnych czynności procesowych w sprawie, jak również nie 

informował Mocodawczym o przebiegu sprawy, jej wyniku, a w szczególności o skutkach 

podejmowanych czynności procesowych, nadto pomimo zgłoszenia przez (…) żądania zwrotu 

dokumentów i pieniędzy, nie zwrócił ich i nie rozliczył przyjętej kwoty. Jednocześnie wniósł o wydanie 

orzeczenia skazującego bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie r.pr. M. kary pieniężnej  

w wysokości (…) i obciążenie go kosztami postępowania. W jego ocenie okoliczności popełnienia 

przewinienia dyscyplinarnego nie budzą wątpliwości, a postawa r.pr. M. wskazuje, że cele postępowania 

dyscyplinarnego zostaną osiągnięte. 

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Katowicach zważył, co następuje:  

Zebrany w niniejszej sprawie materiał dowodowy potwierdził w ocenie Sądu wszystkie zarzuty 

postawione obwinionemu r. pr. M. we wniosku o ukaranie.   

 Jednakże  na mocy art. 343 § 6 k.p.k. w związku z art. 74 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych Sąd 

uwzględnił wniosek  Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w K. o wydanie orzeczenia skazującego 

i orzeczenie uzgodnionej z obwinionym kary w wysokości (…) zł bez przeprowadzenia rozprawy gdyż 

okoliczności popełnienia przez Obwinionego zarzucanego mu czynu i wina nie budzą wątpliwości,  

a postawa a postawa r. pr. M. wskazuje, że cele postępowania dyscyplinarnego zostaną osiągnięte. 

Bezspornym jest, że r.pr. M. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że zlecenie 

prowadzenia sprawy od (…) przyjął jego Partner w jego Kancelarii tj. r.pr. (…). Równocześnie  

z przyjęciem dokumentów przyjął on zaliczkę na poczet wydatków w wysokości (…) zł. Kwota ta nie 

miała stanowić zaliczki na poczet wynagrodzenia, a  była przeznaczona na przesyłki pocztowe, rozmowy 

telefoniczne, wykonywanie kserokopii dokumentów oraz koszty wyjazdów samochodami należącymi do 

osób prowadzących sprawę. Obwiniony przyznał, że r.pr. (…) nie poinformował go o rozmowie ze 

skarżącą (…), a także o przyjęciu kwoty (…) zł, bez wydania pokwitowania. O sprawie dowiedział się po 

pierwszym piśmie skierowanym przez (…) z żądaniem zwrotu przekazanych dokumentów i wpłaconej 

zaliczki, co miało miejsce 16.11.2016 r. Po tej dacie udał się on osobiście do (…) wyjaśnił jej całą sprawę 

i po tej rozmowie podjął działania, polegające na rozmowie z Kierownikiem Wydziału Budownictwa. 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Miasta (…). W trakcie rozmowy uzyskał informacje, że 

sprawca dot. drogi prywatnej, w związku z czym Burmistrz Miasta (…) nie może się nią zająć. 

Obwiniony przyznał również, że w tym czasie r.pr. (…) wycofał się ze współpracy z nim, co w znacznym 

stopniu zdezorganizowało pracę Kancelarii. Zobowiązał się do natychmiastowego zwrotu Pani (…) 

wszystkich dokumentów, a także całej kwoty (…) zł, zaś poniesione w sprawie koszty sfinansować 

osobiście. 



    
 

Obwiniony wniósł o możliwość skorzystania z dobrodziejstwa przewidzianego w art. 335 k.p.k. (jeżeli 

oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa  

i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, 

można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności) i wymierzenie mu kary pieniężnej. Zastępca 

Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w K. zaproponował Obwinionemu wymierzenie kary pieniężnej  

w wysokości (…), na którą to karę Obwiniony wyraził zgodę. 

Uwzględniając przyznanie się Obwinionego do popełnienia mu przewinienia dyscyplinarnego, wyrażoną 

przez niego skruchę i dotychczasową niekaralność należy uznać, że kara pieniężna w wysokości (…) zł, 

będzie karą odpowiednią, a także, że spełni ona wymogi, zarówno prewencji szczególnej, jak  

i ogólnej. 

Sąd uznał, że kara jest adekwatna do wagi i stopnia społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez 

Obwinionego i poprzez swoją dolegliwość spełni w ocenie Sądu swoją funkcję w zakresie prewencji 

indywidualnej, tj. spowoduje, że Obwiniony będzie w przyszłości przestrzegał przepisów ustawy  

o radcach prawnych i  Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz  nie popełni przewinienia dyscyplinarnego. 

 

O obciążeniu obwinionego kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie (…) zł Sąd orzekł na 

podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 uchwały Nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia  

20 marca 2015r. w zw. z art. 706 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych. 

 

 

 

 


