
    
 

O r z e c z e n i e, dnia 14 grudnia 2017 roku, sygn. akt D 24/X/17 

Orzeczenie prawomocne, orzeczeniem WSD z 08.05.2018r. WO-34/18 zmiana kar dyscyplinarnych:  

1. Czyn z kary zawieszenia na karę pieniężną,  

2. Czyn z kary zawieszenia na karę pieniężną,  

3. kara łączna kara pieniężna 2.300 zł  

 

Przewodniczący: r. pr. Marcin Badura      

Sędzia:  r. pr. Grzegorz Słodkiewicz   

Sędzia:  r. pr. Marzena Czarnecka            

Protokolant:            Agnieszka Baranowska  

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

14 grudnia 2017 roku sprawy przeciwko radcy prawnemu W.,   

 

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

1. działając w dniach 14 i 15 września 2009 r. w (…), naruszając przepisy art. 287 § 3 ordynacji 

podatkowej z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2005r., poz. 60 z późn zmianami) w związku z art. 286 § 1 

pkt 4 ordynacji  podatkowej, nie okazał upoważnionym do przeprowadzenia kontroli podatkowej, 

pracownikom Urzędu Skarbowego w (…), podatkowej księgi przychodów i rozchodów za grudzień 

2004r., czym utrudnił przeprowadzenie kontroli podatkowej  

tj. popełnił przestępstwo skarbowe z art. 83 § 3 k.k.s  

 

2. W okresie od 01.02.2010r. do 31.12.2010r. w (…), nie przechowywał wbrew obowiązkowi 

wynikającemu z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów za 

2004 r. i związanych z jej prowadzeniem dokumentów, uwagi na ich zniszczenie w styczniu 2010 r.,  

tj. popełnił przestępstwo skarbowe z art. 60 § 2 k.k.s  

 

za co prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w (…) sygn. akt. (…) skazany został za czyn 

pierwszy na karę grzywny w ilości 30 stawek dziennych, a za czyn drugi na karę grzywny w ilości 20 

stawek dziennych orzekając karę łączną grzywny w ilości 30 stawek dziennych ustalając wysokość 

jednej stawki dziennej na kwotę 50 zł.  

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 ) w związku z art. 11 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

 

 

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

 
I. Uznaje radcę prawnego W. winnego zarzucanych mu czynów, a to, że:  

  

1. działając w dniach 14 i 15 września 2009 r. w (…), naruszając przepisy art. 287 § 3 ordynacji 

podatkowej z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2005r., poz. 60 z późn zmianami) w związku z art. 286 

§ 1 pkt 4 ordynacji  podatkowej, nie okazał upoważnionym do przeprowadzenia kontroli 

podatkowej, pracownikom Urzędu Skarbowego w (…), podatkowej księgi przychodów  

i rozchodów za grudzień 2004r., czym utrudnił przeprowadzenie kontroli podatkowej  

tj. popełnił przestępstwo skarbowe z art. 83 § 3 k.k.s  

za co prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w (…), sygn. akt. (…) skazany został na karę 

grzywny w ilości 30 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 zł, 

a Sąd orzekł w punkcie trzecim wyroku karę łączną 30 stawek dziennych ustalając wysokość 

jednej stawki dziennej na kwotę 50 zł,  

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 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

i 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 10 miesięcy zawieszenia prawa do wykonywania zawodu 

radcy prawnego i na podstawie art. 65 ust. 2b ustawy o radcach prawnych orzeka zakaz 

wykonywania patronatu na czas 3 lat; 



    
 

 

2. W okresie od 01.02.2010r. do 31.12.2010r. w (…), nie przechowywał wbrew obowiązkowi 

wynikającemu z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów  

za 2004 r. i związanych z jej prowadzeniem dokumentów, uwagi na ich zniszczenie w styczniu 

2010 r.,  

tj. popełnił przestępstwo skarbowe z art. 60 § 2 k.k.s  

za co prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w (…), sygn. akt. (…) skazany został na karę 

grzywny w ilości 20 stawek dziennych orzekając karę łączną grzywny w ilości 30 stawek 

dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 zł a Sąd orzekł w punkcie 

trzecim wyroku karę łączną 30 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 

kwotę 50 zł, 

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 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

i 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 6 miesięcy zawieszenia prawa do wykonywania zawodu 

radcy prawnego i na podstawie art. 65 ust. 2b ustawy o radcach prawnych orzeka dodatkowo 

zakaz wykonywania patronatu na czas 3 lat. 

 

II. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 

r.,poz. 1870) w zw. z art. 86 § 1 kodeksu karnego i art. 741 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982r.  

o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1870) jednostkowe kary łączy i orzeka karę łączną 

zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas 8 miesięcy oraz karę łączną 

dodatkową zakazu wykonywania patronatu na czas 3 lat. 

 

III. Obciąża obwinionego W. kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie: (…) - płatnymi na 

konto OIRP w K.  

 

 

Uzasadnienie  

 

    Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w K., na skutek pisemnej informacji  

z dnia 16 maja 2013r przesłanej przez Urząd Skarbowy w (…), wszczął w dniu 22.07.2013r. dochodzenie 

w sprawie radcy prawnego W., następnie przedstawił mu zarzuty, a  w dniu 18.05.2017r skierował do 

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w K. wniosek o ukaranie radcy prawnego W. obwinionego o 

to, że : 

 

 działając w dniach 14 i 15 września 2009 r. w (…), naruszając przepisy art. 287 § 3 ordynacji 

podatkowej z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2005r., poz. 60 z późn zmianami) w związku z art. 286 

§ 1 pkt 4 ordynacji  podatkowej, nie okazał upoważnionym do przeprowadzenia kontroli 

podatkowej, pracownikom Urzędu Skarbowego w (…), podatkowej księgi przychodów  

i rozchodów za grudzień 2004r., czym utrudnił przeprowadzenie kontroli podatkowej, tj. popełnił 

przestępstwo skarbowe z art. 83 § 3 k.k.s , 

 w okresie od 01.02.2010r. do 31.12.2010r. w (…), nie przechowywał wbrew obowiązkowi 

wynikającemu z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów  

za 2004 r. i związanych z jej prowadzeniem dokumentów, uwagi na ich zniszczenie w styczniu 

2010 r., tj. popełnił przestępstwo skarbowe z art. 60 § 2 k.k.s.  

za co prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w (…) sygn. akt. (…) skazany został za czyn pierwszy 

na karę grzywny w ilości 30 stawek dziennych, a za czyn drugi na karę grzywny w ilości 20 stawek 

dziennych , a w konsekwencji na  karę łączną grzywny w ilości 30 stawek dziennych ustalając wysokość 

jednej stawki dziennej na kwotę 50 zł. , co jednocześnie wyczerpało znamiona czynu z art. 64 ust. 1 

ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 233 ) w związku  

z art. 11 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 



    
 

 

     Dnia 19 stycznia 2017 roku w siedzibie OIRP w K. obwiniony został przesłuchany w sprawie po 

przedstawieniu mu zarzutów. Obwiniony w swoich wyjaśnieniach stwierdził, że przyznaje fakt skazania 

wyrokiem karnym, ale uważa, iż skazanie to było niesłuszne, gdyż, wykazywał w sprawie okoliczność 

zniszczenia dokumentów przez asystenta bez jego woli i wiedzy. Obwiniony zgłosił także zarzut 

przedawnienia i zobowiązał się doręczyć wyrok Sądu Apelacyjnego lub nr sygnatury postępowania, które 

miało stwierdzać przedawnienie sprawy. Dalszych wniosków dowodowych obwiniony nie zgłaszał (k. 

62). Wcześniej obwiniony składał także do akt pismo z 4.12.2013r (k. 15), w którym wskazywał 

nietrafność orzeczenia Sądu Rejonowego w (…). 

 

    W sprawie, po skierowaniu wniosku o ukaranie, wyznaczona została rozprawa na dzień 19.10.2017r. 

Obwiniony nie stawił się na rozprawę, dysponował jednak na dzień 19.10.2017r zaświadczeniem lekarza 

sądowego (…) z 13.10.2017, z którego wynikało, iż nie jest w stanie uczestniczyć w rozprawach z uwagi 

na stan zdrowia. 

Obwiniony nie stawił się na termin kolejnej wyznaczonej rozprawy na dzień 14.12.2017r, wnosząc  

o odroczenie i przedstawiając jedynie zaświadczenie z 8.12.2017 ZUS ZLA, z którego nie wynika brak 

możliwości uczestniczenia w rozprawie, a nie przedłożono stosownego zaświadczenia pochodzącego od 

lekarza sądowego. 

 

    Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. ustalił i zważył, co następuje. 

 

    Sąd postanowił przeprowadzić postępowanie bez udziału obwinionego na rozprawie wobec braku 

należytego usprawiedliwienia jego  nieobecności na rozprawie w dniu 14.12.2017r , na mocy art.  377 § 3 

KPK w związku z art.  683 pkt 5 w zw. z art 741  ustawy o radcach prawnych z 6 lipca 1982r , oraz w zw.  

z art. 117 § 2a KPK – uznając, iż przedłożone do akt zaświadczenie lekarskie z dnia 8.12.2017r po 

pierwsze nie spełnia warunków określonych w art. 117 § 2a KPK, gdyż nie zostało wystawione przez 

uprawnionego lekarza sądowego, a po drugie z treści tego zaświadczenia nie wynika, aby stan zdrowia 

obwinionego uniemożliwiał mu uczestnictwo w rozprawie. Przedstawione zaświadczenie stwierdza 

niezdolność do pracy w okresie od 8.12.2017r do 12.01.2018r, ale nie stwierdza braku możliwości 

stawiennictwa na rozprawach – co jest koniecznym elementem zaświadczeń wystawianych przez lekarza 

sądowego. 

Jednocześnie w ocenie Sądu, mając na uwadze, iż obwiniony złożył wyjaśnienia w postępowaniu przed 

Rzecznikiem Dyscyplinarnym , nie składał wniosków dowodowych, a pozostały zgromadzony materiał 

dowodowy w sprawie ma charakter bezsporny, możliwe było przeprowadzenie postępowania i wydanie 

orzeczenia bez uczestnictwa obwinionego, w sytuacji gdy nie usprawiedliwił on swojego 

niestawiennictwa na wyznaczonej rozprawie. Tym samym Sąd uznał, iż ewentualne wyjaśnienia które 

mogłyby być złożone na rozprawie w przedmiotowej sprawie nie są elementem niezbędnym do oceny 

zasadności zarzucanych obwinionemu czynów, zwłaszcza, iż podstawą wniosku o ukaranie jest 

prawomocny wyrok skazujący wydany przez sąd powszechny i nie jest możliwe dokonywanie 

odmiennych ustaleń stanu faktycznego w tej kwestii, skoro wyrok ten nie został w żaden sposób 

wzruszony, a w sprawie oprócz zarzutu przedawnienia karalności nie kwestionowano zgromadzonego 

materiału dowodowego. 

 

    Mając na uwadze treść prawomocnego wyroku  Sądu Rejonowego w (…) sygn. akt. (…) z dnia 

19.09.2012 r., bezspornym jest, iż obwiniony radca prawny W. popełnił dwa przestępstwa skarbowe, 

opisane we wniosku o ukaranie i w treści w/w wyroku, za które został prawomocnie skazany na kary 

grzywny i następnie wymierzono mu jedną łączną karę grzywny. 



    
 

Tym samym dopuszczając się w/w przestępstw skarbowych, obwiniony wyczerpał znamiona deliktu 

dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( t.j. Dz. 

U. z 2016 roku, poz. 233 ) w związku z art. 11 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

 

    Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 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. Art. 11 ust. 2 

KERP stanowi, iż Naruszeniem godności zawodu radcy prawnego jest w szczególności takie 

postępowanie radcy prawnego, które mogłoby zdyskredytować go w opinii publicznej lub podważyć 

zaufanie do zawodu radcy prawnego.  

Popełnienie przez radcę prawnego przestępstw, w tym również  przestępstw karno-skarbowych, co 

stwierdzone zostało prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, stanowi w ocenie Sądu rażące 

naruszenie  godności zawodu radcy prawnego, jak również dyskredytuje go w opinii publicznej, a także 

podważa zaufanie do zawodu radcy prawnego, a zatem w całości wypełnia przesłanki odpowiedzialności 

za przewinienie dyscyplinarne określone w  Art. 11 ust. 2 KERP. 

 

    Wbrew stanowisku obwinionego prezentowanego w postępowaniu, prawomocny wyrok sądu 

powszechnego w sprawie karnej, w którym radca prawny został prawomocnie skazany za popełnienie 

przestępstwa, jest wiążący dla organów prowadzących postępowanie dyscyplinarne, a zarzuty 

obwinionego, iż wyrok jest niesłuszny, nie mogą być uznane za skuteczne, skoro nie odniosły skutku  

w trakcie postępowania karnego i nastąpiło prawomocne skazanie za popełnienie zarzucanych 

przestępstw, a prawomocny wyrok nie został do tej pory w żaden prawnie dopuszczalny sposób 

wzruszony. Poczucie niesłuszności prawomocnego wyroku pozostaje więc jedynie w sferze 

subiektywnych odczuć obwinionego, który musi jednak akceptować skutki jakie niesie ze sobą fakt 

prawomocnego skazania za przestępstwo . 

 

     Nie był trafny także zarzut przedawnienia karalności deliktu dyscyplinarnego, podnoszony przez 

obwinionego.  

Zgodnie z art. 70 § 3 ustawy o radcach prawnych , jeżeli czyn zarzucany radcy prawnemu zawiera 

znamiona przestępstwa, przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej następuje dopiero z upływem 

przedawnienia karalności tego przestępstwa.  

 

    Ponieważ obwinionemu zarzucano czyny mające znamiona przestępstw karno-skarbowych, 

zastosowanie dla rozpoznania zarzutu przedawnienia musiały mieć przepisy ustawy z 10.09.1999r. 

kodeks karny skarbowy, a zgodnie z art. 44 § 1 pkt 1 k.k.s.: 

karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 

5 - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub 

karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat; 

10 - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą  

3 lata. W wypadkach przewidzianych w art. 44 § 1 lub § 2  kks , jeżeli  wszczęto postępowanie przeciwko 

sprawcy, karalność popełnionego przez niego przestępstwa skarbowego określonego w § 1 pkt 1 ustaje  

z upływem 5 lat, a przestępstwa skarbowego określonego w § 1 pkt 2 - z upływem 10 lat od zakończenia 

tego okresu. 

 

    Mając na uwadze treść powyższych przepisów, należało uznać, iż karalność na gruncie przepisów  

o odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec obwinionego również nie uległa jeszcze przedawnieniu,  

a biorąc pod uwagę daty popełnienia zarzucanych przestępstw i fakt wszczęcia postępowań w tej sprawie, 

karalność czynów obwinionego ulegnie przedawnieniu odpowiednio 15.09.2019r. i 31.12.2020r.  



    
 

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego na jakie powoływał się obwiniony co do kwestii przedawnienia 

karalności odnosiło się do odpowiedzialności na gruncie przepisów kodeksu karnego a nie kodeksu 

karnego skarbowego, który stanowi odrębną i niezależną regulację w zakresie przedawnienia karalności 

za przestępstwa karno-skarbowe , a takie właśnie przestępstwa popełnił obwiniony, zatem należało uznać, 

iż w sprawie nie doszło do przedawnienia karalności w żadnym zakresie. 

 

    W związku z uznaniem obwinionego za winnego zarzucanych mu deliktów dyscyplinarnych 

polegających na tym, iż dopuścił się od opisanych powyżej dwóch przestępstw karnoskarbowych, za co 

został prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w (…), Sąd Dyscyplinarny wymierzył 

obwinionemu na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych   za czyn 

opisany jaki pierwszy karę 10 miesięcy zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego  

i na podstawie art. 65 ust 2b w/w ustawy zakaz wykonywania patronatu na czas 3 lat, uznając, iż jest to 

kara słuszna i adekwatna do wagi i charakteru popełnionego czynu, a za czyn opisany jako drugi karę  

6 miesięcy zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego i na podstawie art. 65 ust 2b 

w/w ustawy zakaz wykonywania patronatu na czas 3 lat, uznając,  iż jest to kara słuszna i adekwatna do 

wagi i charakteru popełnionego czynu.  

Na podstawie art. 65 (1) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych w zw. z art. 86 § 1 kk   

w zw. z treścią art 741 ustawy o radcach prawnych orzeczono karę łączną wobec obwinionego za 

popełnione 2 czyny w wymiarze 8 miesięcy zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego 

i łączny  zakaz wykonywania patronatu na czas 3 lat, uznając iż kara łączna w takim wymiarze mieści się 

w granicach prawem przewidzianych i  odniesie pożądany skutek wobec obwinionego. 

 

 

     Kosztami postępowania dyscyplinarnego obciążono obwinionego w kwocie zryczałtowanej określonej 

na (…) zł, zgodnie z art. 706 ustawy o radcach prawnych w związku z treścią Uchwały Krajowej Radu 

Radców Prawnych z dnia 20.03.2015r nr 86/IX/2015 w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych 

kosztów postępowania dyscyplinarnego (par. ust. 1 pkt 1) w/w uchwały) 

 

 

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.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


