W., dnia 27 lutego 2017 r.
Sygn. akt: OSD 7/17

ORZECZENIE
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Okręgowej Izby Radców Prawnych we W.
z dnia 27 luty 2017 r.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych we W. w składzie:
Przewodniczący: r. pr. E. Z.
Sędziowie: r. pr. Z. P.(sprawozdawca)
r.pr. A. M.
Protokolant: apl. radc. A. B.
Przy udziale Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego: r. pr. D. B.
po rozpoznaniu w dniu 27 luty 2017 r., sprawy ze skargi złożonej przez T. S. na radcę prawnego E. Ż. obwinioną o to, że:
w okresie od stycznia 2015r. do marca 2016r we W. nie wypełniła prawidłowo ciążących na niej obowiązków, t.j.
nie stawiła się na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we W. w sprawie o sygnaturze IISA/
Wr435/15, nie zaskarżyła prawidłowo orzeczenia wydanego dnia 21 października 2015r. w powyższej sprawie, a
ponadto wprowadzała Mocodawcę w błąd co do okoliczności sprawy t.j. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego
opisanego w art.6, art.8, art.11 oraz art.12 ust.1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art.64 oraz art. 3 ust.2 ustawy
z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. 2016 poz.233 ze zm.)
ORZEKA
1.
uznaje radcę prawnego E. Ż. winną popełnienia przewinień dyscyplinarnych określonych w art. 6, art. 8, art.11 oraz art.
12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego przyjętego Uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców
Prawnych z dnia 22 listopad 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 oraz art.3
ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, polegających na tym, że w okresie od stycznia 2015r. do
marca 2016r we W. nie wypełniła prawidłowo ciążących na niej obowiązków, t.j. nie stawiła się na rozprawie przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we W. w sprawie o sygnaturze IISA/Wr435/15, nie zaskarżyła prawidłowo
orzeczenia wydanego dnia 21 października 2015r. w powyższej sprawie, a ponadto wprowadzała Mocodawcę w błąd co
do okoliczności sprawy i na podstawie art. 65 ust. 2ba ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych wymierza
obwinionej E. Ż. karę pieniężną w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
2.
na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z § 1 ust. 1 pkt 1) Uchwały nr
86/IX/2015 Krajowej (...) Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych
kosztów postępowania dyscyplinarnego, obciąża obwinioną E. Ż. na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych we W.
kosztami postępowania w kwocie 915,60 zł (słownie: dziewięćset piętnaście złotych i sześćdziesiąt groszy).

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 25 stycznia 2017r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych we W.
wystąpił o ukaranie radcy prawnego E. Ż. obwiniając ją o to, że działając jako pełnomocnik pana T. S. w okresie od
stycznia 2015r. do marca 2016r. we W. nie wypełniła prawidłowo ciążących na niej obowiązków tj. nie stawiła się na
rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we W. w sprawie sygn. akt SA/Wr 435/15 i nie zaskarżyła
prawidłowo orzeczenia wydanego dnia 21 października 2015r. w powyższej sprawie , a ponadto wprowadzała
Mocodawcę w błąd, co do okoliczności sprawy, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6
w zw. z art. art. 8, 11 , 12 ust.1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz art. 64 ust.1 w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6
lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016r, poz. 233).
W wyniku przeprowadzonego dochodzenia Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego (...) we W. ustalił, że obwiniona
reprezentowała pokrzywdzonego T. S. w sprawie toczącej się przed WSA we W. w następstwie skargi złożonej przez
J. i T. L. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr (...) z dnia 8.04.2015r. Obwiniona nie
stawiła się na rozprawę wyznaczoną przez WSA na dzień 7 października 2015r. pomimo złożonego pokrzywdzonemu
zapewnienia o obecności w sądzie. WSA zamknął tego dnia rozprawę i odroczył ogłoszenie orzeczenia na dzień 21
października 2015r. , kiedy to uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzająca ja decyzję organu I instancji.
Wobec niekorzystnego rozstrzygnięcia T. S. zlecił obwinionej zaskarżenie wspomnianego wyroku. Radca prawny E.
Ż. złożyła skargę kasacyjną i w dniu 28 grudnia 2015r. została wezwana przez Sąd do uzupełnienia w terminie 7 dni
braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sadowego w kwocie 250zł , złożenie pełnomocnictwa procesowego
do działania w imieniu pokrzywdzonego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i nadesłanie 7 egzemplarzy
odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Jednocześnie Sąd zwrócił
4 niepodpisane wydruki skargi. Obwiniona odebrała wezwanie w dniu 5 stycznia 2016r. jednak w wyznaczonym
terminie nie uzupełniła braków skargi kasacyjnej, wobec czego WSA odrzucił skargę postanowieniem z dnia 25
stycznia 2016r. doręczonym radcy prawnemu E. Ż. 1 lutego 2016r.
W dniu 8 lutego 2016r. obwiniona złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej i zwróciła się
do pokrzywdzonego , aby uiścił na rachunek Sądu wpis w wysokości 100zł, co obwiniony tego dnia uczynił. Do wniosku
obwiniona dołączyła pełnomocnictwo do reprezentowania T. S. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i 6
odpisów skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 25 lutego 2016r. WSA we W. umorzył postępowanie o przywrócenie
T. S. terminu do wniesienia skargi kasacyjnej stwierdzając w uzasadnieniu, że nie dołączono pełnomocnictwa dla
radcy prawnego E. Ż. do występowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym , nie nadesłano wymaganej liczby
odpisów skargi oraz nie uiszczono właściwej opłaty sądowej , a nadto obwiniona nie uprawdopodobniła braku winy
w uchybieniu terminu.
Przytoczone wyżej ustalenia faktyczne poczynione przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego (...) znajdują pełne
oparcie w treści zebranego w sprawie materiału dowodowego i Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP we W. uznał je za
własne i przyjął za podstawę swego rozstrzygnięcia.
Fakt popełnienia przez radcę prawnego E. Ż. zarzucanych jej czynów nie budzi wątpliwości zwłaszcza, że obwiniona
podczas przesłuchania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP we W. przyznała się do tego oraz wyraziła
ubolewanie wobec kłopotu, który sprawiła pokrzywdzonemu i przeprosiła T. S. za zaistniałą sytuację.
W ocenie Sądu postępowanie obwinionej przy świadczeniu pomocy prawnej T. S. naruszało obowiązujące zasady etyki
zawodowej radcy prawnego, a w szczególności obowiązek rzetelności ,uczciwości i sumienności przy wykonywaniu
czynności zawodowych oraz lojalności i kierowania się dobrem klienta w celu ochrony jego praw. Zachowania
uchybiające etyce zawodu radcy prawnego, sprzeczne z przytoczonymi wyżej zasadami i nie mogą zasługiwać na
aprobatę zwłaszcza, że obwiniona nie informowała należycie mocodawcy o nieprawidłowościach zaskarżenia wyroku
WSA.

Mając powyższe na uwadze Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, że radca prawny E. Ż. uchybił zasadom etyki
zawodowej radców prawnych określonym w art. art. 6,8,11, i12 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego przez niezgodne z
prawdą poinformowanie pokrzywdzonego , że jest obecna w sądzie i weźmie udział w rozprawie, wobec czego nie ma
potrzeby , aby on się tam stawił, wniesienie skargi kasacyjnej dotkniętej brakami formalnymi i nie uzupełnienie ich w
terminie, a następnie złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej , również dotkniętego
istotnymi wadami formalnymi powodującymi, że nie wywołał on zamierzonego skutku oraz nieinformowanie
mocodawcy o przebiegu sprawy, co uzasadnia jej odpowiedzialność na zasadzie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982
r. o radcach prawnych. Wymierzając za te czyny karę pieniężną w wysokości 4.000 zł na podstawie art.65.ust.2ba
powołanej ustawy (...) uznał, że jest ona odpowiednia do stopnia winy i rodzaju przewinienia popełnionego przez
obwinioną.
Kosztami postępowania obciążono obwinioną na podstawie art. 706 ust.2 cyt. ustawy z dnia 6.07.1982r. o radcach
prawnych.
Od orzeczenia służy odwołanie o Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w W. za pośrednictwem Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego OIRP we W. w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

