
  
 

O r z e c z e n i e, dnia 19 grudnia 2017 roku, sygn. akt D 74 IX 2018 

Orzeczenie prawomocne, utrzymane w mocy orzeczeniem WSD z 15.06.2018r. WO-50/18  

 

 

Przewodniczący:  r. pr. Piotr Manowski  

Sędzia:  r. pr. Katarzyna Brocławik  

Sędzia:  r. pr. Barbara Baron    

Protokolant:            Agnieszka Baranowska 

 

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

19 grudnia 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu – M. 

 

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

 

wbrew obowiązkowi określonemu w art. 28 ust. 3 i ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

(obowiązującego do 22 listopada 2014 roku) i art. 43 ust. 2 oraz art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego uchwalonego uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych nie 

określił w przyjętym przed dniem 17 grudnia 2013 roku w Kancelarii w (…) zleceniu od (…) zakresu 

usługi, wysokości swojego wynagrodzenia a także zasad ponoszenia opłat i wydatków związanych ze 

zleconą usługą, a ponadto w okresie od przyjęcia zlecenia o nieustalonej dacie i zakresie – wobec braku 

pisemnego dokumentu i sprzecznych twierdzeń strony umowy – radca prawny nie informował klienta 

(…) o stanie przyjętej do prowadzenia sprawy oraz nie poinformował (…) na piśmie o tym, że roszczenie 

o zapłatę przeciwko spadkobiercom (…) ulegnie przedawnieniu najpóźniej w lipcu  2013 roku 

tj. o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 

507 ze zm.) w zw. z art. 28 ust. 3 i ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (obowiązującego do 22 

listopada 2014 roku) i art. 43 ust. 2 oraz art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego uchwalonego 

uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych 

 

 

o r z e k a,  c o  n a s t ę p u j e: 

 

1. Na podstawie  art. 70 ust. 2  ustawy z dnia 6.7.1982r. o radcach prawnych w jej brzmieniu 

obowiązującym po 25 grudnia 2014r. ( t.j. Dz.U. 2017r., poz. 1870) w związku z art. 6 ustawy  

z dnia 7.11.2014r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  

z 2014r. poz. 1778) i na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w związku z art. 74¹ powołanej ustawy  

o radcach prawnych umarza postępowanie dyscyplinarne wobec radcy prawnego M. w zakresie 

zarzutu nieokreślenia zakresu usługi, wysokości swojego wynagrodzenia a także zasad ponoszenia 

opłat i wydatków związanych ze zleconą usługą, zawartych w zleceniu z dnia 02.07.2012 roku do 

prowadzenia sprawy o zapłatę przeciwko spadkobiercom (…). 

2. Uznaje obwinionego r. pr. M. winnym zarzucanego mu czynu, polegającego na tym, że wbrew 

obowiązkowi określonemu w art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (obowiązującego do 22 

listopada 2014 roku) w okresie pomiędzy dniem 02.07.2012 roku a czerwcem 2014 roku w (…) nie 

poinformował klienta (…) o stanie przyjętej do prowadzenia sprawy oraz w okresie pomiędzy dniem 

02.07.2012 roku a lipcem 2013 roku w (…) nie poinformował (…) o tym, że roszczenie o zapłatę 

przeciwko spadkobiercom (…) ulegnie przedawnieniu najpóźniej w lipcu  2013 roku, 

tj. o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 roku, 

poz. 1870) w zw. z art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (obowiązującego do 22 listopada 

2014 roku)   

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

(t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1870) wymierza mu karę nagany.   

3. Obciąża obwinionego r. pr. M. kosztami postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przed 

Wyższym Sądem Dyscyplinarnym w kwocie 1.000,00 (jeden tysiąc złotych 00/100).   

 



  
 

4. Obciąża obwinionego r. pr. M. kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie (…) złotych, 

płatnymi na konto OIRP w K. 

 

  

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

 

 Pismem z  dnia 08.09.2014r. p. (…) złożył  skargę na r.pr. M. W skardze wskazał, iż w dniu 

udzielił r.pr. M. pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy przeciwko spadkobierczyniom (…) i w tym 

dniu przekazał mu dokumenty konieczne do wytoczenia powództwa. Termin do uiszczenia kwoty z tytułu 

wykonanego remontu mieszkania (…) upływał w dniu 15.06.2010r. Jedynymi czynnościami, jakie  

w sprawie wykonał obwiniony było wezwanie do zapłaty skierowane 17.10.2011r. do (…) (córki (…)) 

oraz do byłego męża (…) wysłane w grudniu 2013r. O powyższym p. (…) dowiedział się dopiero 

4.06.2014r. Wskutek zaniechania obwinionego roszczenie skarżącego przedawniło się. Roszczenie  

z umowy o roboty budowlane (art. 658 k.c. w zw. z art. 647 kc.) przedawnia się zgodnie z zasadami 

wyrażonymi w art.118 k.c., a zważywszy, że wiązało się ono z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

przedawniło się ono po upływie 3 lat tj. najdalej w lipcu 2013r., a więc w rok po przyjęciu przez 

obwinionego zlecenia do prowadzenia sprawy (karta 1-13). 

 W odpowiedzi na skargę obwiniony wyjaśnił w piśmie z dnia 15.10.2014r., iż w 2011 wystąpił  

w imieniu skarżącego z wezwaniem do (…) na podstawie udzielone pełnomocnictwa do wezwania.  

W trakcie spotkania obwiniony poinformował skarżącego o formalnościach jakie muszą zostać spełnione, 

aby wystąpić z roszczeniem na drogę sądową: konieczności  udzielenia pełnomocnictwa, uiszczenia 

stosowanych opłat skarbowych i sądowych, konieczności zawarcia umowy regulującej wzajemne prawa  

i obowiązki, potrzebie przekazania oryginałów dokumentów źródłowych. 

 Do maja 2014r. skarżący nie kontaktował się z obwinionym, zaś kontakty dotyczące wcześniej 

prowadzonej sprawy toczonej przed Sądem Rejonowym w (…) Sygn. akt: (…) skończyły się  

w listopadzie 2012r. Za wynik tej sprawy skarżący obwiniał r.pr. M. W czerwcu 2014r. obwiniony 

spotkał się ze skarżącym i przekazał mu kopie dokumentów, które otrzymał w sprawie (…). Z tych 

względów obwiniony wskazał, że nie otrzymał od skarżącego zlecenia w sprawie i dlatego nie mógł 

podjąć się  jej prowadzenia zgodnie z art. 28 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (karta 15-24). 

 Z uwagi na rozbieżności w twierdzeniach skarżącego i obwinionego Zastępca Rzecznika 

Dyscyplinarnego przesłuchał skarżącego, który podtrzymał stanowisko, że pełnomocnictwa do 

prowadzenia sprawy udzielił 2.07.2012r. Pełnomocnictwo było udzielone na piśmie i miało za zadanie 

prowadzenie przez obwinionego wszystkich spraw związanych  ze ściągnięciem należności od 

spadkobierców (…). Podobne pełnomocnictwo było udzielone do prowadzenia sprawy przeciwko (…).  

Z zestawienia rozmów z telefonu komórkowego wynika, iż skarżący  kontaktował się z obwinionym w 

okresie od 10.11.2013r. do 9.11.2014r. W trakcie spotkania w dniu 04.06.2014r. obwiniony na zarzut, że 

doprowadził do 3-letniego  przedawnienia roszczenia obwiniony odpowiedział, że na swój koszt 

podejmie się prowadzenia sprawy. Świadkiem rozmowy była żona skarżącego (karta 29-32, 36-38, 45). 

 Postanowieniem z dnia 8 grudnia 2014r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wszczęła 

dochodzenie w sprawie (karta 39). 

 Zeznając w dniu 3.03.2015r. przed Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego obwiniony złożył do akt 

sprawy dowód nadania wezwania z dnia 17.10.2011r. do (…) wskazując równocześnie, iż  

pełnomocnictwo musiało być więc udzielone przed tą datą, a także jeśli chodzi o jego treść to mogło ono 

obejmować typowy zakres tj. postępowanie przedsądowe, sądowe i egzekucyjne. Wskazał również, iż nie 

ma dowodu na to, że uprzedził skarżącego o upływającym terminie, który doprowadzi do przedawnienia 

roszczenia (karta 51-53). 

 Postanowieniem z dnia 8.07.2015r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przedstawił 

obwinionemu zarzuty: wbrew obowiązkowi określonemu w art. 28 ust. 3 i ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego (obowiązującego do 22 listopada 2014 roku) i art. 43 ust. 2 oraz art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki 

Radcy Prawnego uchwalonego uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców 

Prawnych nie określił w przyjętym przed dniem 17 grudnia 2013 roku w Kancelarii w (…) zleceniu od 

(…) zakresu usługi, wysokości swojego wynagrodzenia a także zasad ponoszenia opłat i wydatków 

związanych ze zleconą usługą, a ponadto w okresie od przyjęcia zlecenia o nieustalonej dacie i zakresie – 

wobec braku pisemnego dokumentu i sprzecznych twierdzeń strony umowy – radca prawny nie 

informował klienta (…) o stanie przyjętej do prowadzenia sprawy oraz nie poinformował (…) na piśmie  



  
 

o tym, że roszczenie o zapłatę przeciwko spadkobiercom (…) ulegnie przedawnieniu najpóźniej w lipcu  

2013 roku (karta 64). Następnie pismem z dnia 15.09.2015r. Zastępca Rzecznika dyscyplinarnego wniósł 

o ukaranie obwinionego (karta 67-69).   

 Na rozprawie w dniu 5.11.2015r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego uściśliła datę czynu, 

oświadczając, że samo zlecenie prowadzenia sprawy prawdopodobnie nastąpiło przed dniem 17.10.2011r. 

Pokrzywdzony podtrzymał stanowisko, że zlecenie prowadzenia sprawy windykacyjnej przeciwko 

spadkobiercom (…) miało miejsce dokładnie w dniu 2.07.2012r. Obwiniony zaprzeczył, żeby przyjął 

zlecenie  na wytoczenie pozwu o zapłatę przeciwko spadkobiercom dłużniczki, natomiast udzielone mu 

pełnomocnictwo dotyczyło wyłącznie czynności przedsądowych. Nie informował skarżącego  

o zbliżającym się terminie przedawnienia jego roszczeń, gdyż nie miał takiego obowiązku. Obwiniony 

przyznał, iż na spotkaniu w czerwcu 2014r. padła z jego strony propozycja wytoczenia powództwa o 

zapłatę, jednakże pokrycie kosztów opłaty sądowej miało charakter ewentualnego zaliczkowania tych 

kosztów, które w przyszłości miały być zwrócone Kancelarii (karta 87-90). 

Orzeczeniem z dnia 5.11.2015r. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uniewinnił r.pr. M. od zarzucanego 

mu czynu, wskazując w uzasadnieniu, że z uwagi na wątpliwości w sprawie należy je tłumaczyć na 

korzyść obwinionego (karta 91-93). 

Od powyższego  orzeczenia odwołanie złożył skarżący (karta 104-108). 

Orzeczeniem z dnia 30.03.2016r. Wyższy Sąd Dyscyplinarny uchylił  orzeczenia Okręgowego   

Sądu Dyscyplinarnego. W uzasadnieniu wskazał, iż rozstrzygnięcie było przedwczesne. W ocenie 

Wyższego Sądu   Dyscyplinarnego należało wykazać inicjatywę dowodową i przesłuchać w charakterze 

świadków (…) i (…) na okoliczność, czy otrzymali korespondencję od obwinionego radcy prawnego, 

jakiej ona była treści oraz czy dołączone do niej było pełnomocnictwo pochodzące od pokrzywdzonego. 

Wyjaśnienie tej kwestii było istotne także z tego powodu, że obwiniony twierdził, że nie posiada 

pełnomocnictwa od pokrzywdzonego oraz, że je wysłał wraz z wezwaniem do zapłaty. Ustalenie daty 

zlecenia ma także to znaczenie, że gdyby było udzielone przed dniem 17.10.2011r. to ściganie 

ewentualnego przewinienia dyscyplinarnego dotyczącego nie określenia zakresu usługi, wysokości 

wynagrodzenia, zasad ponoszenia opłat i wydatków związanych ze zleconą usługą uległoby 

przedawnieniu przed wszczęciem dochodzenia przez rzecznika dyscyplinarnego (karta 127-133). 

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przeprowadził dowód  

z przesłuchania świadków (…) i (…). Świadkowie ci potwierdzili, iż otrzymali wezwania do zapłaty 

znajdujące się w aktach sprawy. Świadek (…) zeznała, iż nie posiada przedmiotowej korespondencji, w 

tym zwłaszcza pełnomocnictwa załączonego do wezwania z dnia 17.10.2011r. (karta 161-162, 182-184). 

  

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

zważył co następuje. 

  

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, iż do zlecenia prowadzenia sprawy przeciwko 

spadkobiercom (…) doszło w dniu 2 lipca 2012r. Powyższe zostało ustalone w oparciu o zeznania 

skarżącego, świadka (…) oraz dowody w postaci uzasadnień do wyroków Sądu Rejonowego w (…) 

Sygn. akt: (…) z dnia 24.06.2016r. i wyroku Sądu Okręgowego  w (…) Sygn. akt: (…) z dnia 

28.04.2017r. (karta 152A-152G, 195-200). Zeznania skarżącego oraz  świadka są spójne i wiarygodne 

oraz znajdują potwierdzenie  w ustaleniach poczynionych przez wyżej wskazane sądy powszechne.  

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny nie uznał za wiarygodne twierdzeń obwinionego, że do zlecenia 

prowadzenia sprawy przeciwko spadkobiercom (…) nie doszło, a otrzymał on jedynie pełnomocnictwo 

do wezwania do zapłaty należności. Przeczą temu twierdzenia samego  obwinionego, który zeznając w 

dniu 3.03.2015r. przed Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego  złożył do akt sprawy dowód nadania 

wezwania  z dnia 17.10.2011r. do (…) wskazując równocześnie, iż  pełnomocnictwo musiało być więc 

udzielone przed tą datą, a także jeśli chodzi o jego treść to mogło ono obejmować typowy zakres tj. 

postępowanie przedsądowe, sądowe i egzekucyjne. Ponadto obwiniony potwierdził, iż na spotkaniu w 

czerwcu 2014r. proponował prowadzenie sprawy skarżącemu  na swój koszt, a więc w dacie, w której 

roszczenie było już z całą pewnością przedawnione. W takiej sytuacji nie są wiarygodne twierdzenia 

obwinionego, że koszty miały być wyłożone tymczasowo przez jego Kancelarię. Taką propozycję należy 

interpretować raczej jako przyznanie się do zarzutu skarżącego, że jego sprawa nie była prowadzona z 

należytą starannością, doszło do przedawnienia w związku z zaniechaniami w prowadzeniu sprawy przez 

pełnomocnika  i w związku z tym klientowi należy się swego rodzaju rekompensata. Równocześnie  brak 



  
 

przedmiotowego pełnomocnictwa (oryginału lub jego kopii) w aktach obwinionego nie może być 

interpretowany na korzyść obwinionego, zwłaszcza, że jako radca prawny winien dochować należytej 

staranności w zabezpieczeniu dokumentacji prowadzonej sprawy.  

Niemniej co do  zarzutu nieokreślenia zakresu usługi, wysokości swojego wynagrodzenia a także 

zasad ponoszenia opłat i wydatków związanych ze zleconą usługą, zawartych w zleceniu z dnia 

02.07.2012 roku do prowadzenia sprawy o zapłatę przeciwko spadkobiercom (…), Okręgowy Sąd 

Dyscyplinarny na podstawie art. 70 ust. 2  ustawy z dnia 6.7.1982r. o radcach prawnych w jej brzmieniu 

obowiązującym po 25 grudnia 2014r. ( t.j. Dz.U. 2017r., poz. 1870) w związku z art. 6 ustawy z dnia 

7.11.2014r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 

1778) i na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w związku z art. 74¹ powołanej ustawy o radcach prawnych 

umorzył postępowanie z uwagi na przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego, które  ustaje, 

gdy  od jego popełnienia upłynęło pięć lat. To przewinienie przedawniło się więc 02.07.2017r. 

Nie uległy przedawnieniu pozostałe zarzuty. Niewątpliwie obwiniony nie informował (…)  

w okresie od 02.07.2012r. do czerwca 2014r. stanie przyjętej sprawy, a także, że roszczenie o zapłatę 

przeciwko spadkobiercom (…) ulegnie przedawnieniu najpóźniej w lipcu 2013r. Powyższe ustalenia 

zostały oparte na zeznaniach skarżącego, świadka (…), dokumentach w postaci bilingów rozmów 

telefonicznych, a także wyjaśnieniach obwinionego, który przyznał, iż nie informował klienta  

o przedawnieniu roszczenia.  Okręgowy Sąd Dyscyplinarny nie uznał przy tym za uzasadnione twierdzeń 

obwinionego, iż nie miał obowiązku poinformowania klienta o zbliżającym się terminie przedawnienia 

roszczenia. Skoro przyjął do prowadzenia sprawę, to powinien o tym klienta poinformować.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych radcowie prawni i aplikanci radcowscy 

podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub 

godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.  Na podstawie art. 28 ust. 5 

Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (Uchwała  Nr 5 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia  

10 listopada 2007 roku) radca prawny obowiązany jest informować klienta o przebiegu sprawy i jej 

wyniku w sposób ustalony z klientem. W tym zakresie mieści się również obowiązek poinformowania 

klienta o zbliżającym się terminie przedawnienia roszczenia.      

Postawa obwinionego radcy prawnego M. była więc w ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

naganna i niewątpliwie naruszała obowiązek wskazany w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r.  

o radcach prawnych w zw. z art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (Uchwała  Nr 5 VIII 

Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 roku). Dlatego  w oparciu o te przepisy 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał obwinionego  winnym zarzucanego mu czynu, polegającego na tym, 

że wbrew obowiązkowi określonemu w art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w okresie 

pomiędzy dniem 02.07.2012 roku a czerwcem 2014 roku w Rybniku nie poinformował klienta (…)  

o stanie przyjętej do prowadzenia sprawy oraz w okresie pomiędzy dniem 02.07.2012 roku a lipcem 2013 

roku w (…) nie poinformował (…) o tym, że roszczenie o zapłatę przeciwko spadkobiercom (…)  ulegnie 

przedawnieniu najpóźniej w lipcu  2013 roku. 

Na  podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Sąd  

wymierzył obwinionemu karę nagany. Sąd uznał, iż taka kara będzie adekwatna do stawianych 

obwinionemu zarzutów, jest dolegliwa i wypełni zakładane cele dyscyplinująco – wychowawcze. 

 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 2500 zł, na które składają się 

koszty doręczania korespondencji w sprawie oraz koszty wynagrodzenia członków składu orzekającego 

za prowadzenie sprawy przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym i Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym.  

 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. 

 

 


