Sygn. akt: OSD 84/ 19
ORZECZENIE ŁĄCZNE
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W.
z dnia 20 lipca 2020 r.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. w składzie:
Przewodniczący: sędzia (...) r. pr. A. D.
Sędziowie: sędzia (...) r. pr. Z. P. (sprawozdawca)
sędzia (...) r. pr. J. G. (sprawozdawca)
Protokolant: aplikantka radcowska N. W.
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lipca 2020 r. sprawy obwinionego radcy prawnego W. S. , PESEL (...), nr
wpisu (...) – (...)
ukaranego:
I.
prawomocnym orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. z dnia
5 marca 2018 r. w sprawie sygn. akt OSD 5/18 zmienionym orzeczeniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy
Krajowej Izbie Radców Prawnych w W. z dnia 29 sierpnia 2018 r. sygn. akt WO-87/18:
• za popełnione w okresie od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 23 listopada 2016 r. przewinienie
dyscyplinarne określone w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1870 z dnia 15 września 2017 r. ze zm.) w zw. z art. 6 (...), art. 11 ust. 1 i 2 (...), art. 43 ust. 2 (...) oraz za
popełnione w okresie od dnia 27 maja 2015 r. do dnia 22 listopada 2016 r. przewinienie dyscyplinarne
określone w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z dnia
15 września 2017 r. ze zm.) w zw. z art. 6 (...), art. 11 ust. 1 i 2 (...), art. 43 ust. 2 (...), a także za popełnione w
okresie od dnia 31 grudnia 2016 r. do dnia 19 grudnia 2017 r. przewinienie dyscyplinarne określone w
art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z dnia 15 września
2017 r. ze zm.) w zw. z art. 6 (...), art. 37 ust. 5 (...) wymierzoną obwinionemu karą łączną zawieszenia
prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas lat dwóch oraz zakazu wykonywania
patronatu na czas lat dwóch;
• za popełnione w okresie od dnia 30 maja 2016 r. do dnia 22 listopada 2016 r. przewinienie dyscyplinarne
określone w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z dnia 15
września 2017 r. ze zm.) w zw. z art. 6 (...), art. 8 (...), art. 11 ust. 1 i 2 (...), art. 44 ust. 1 (...) oraz za popełnione
w dniu 21 listopada 2016 r. przewinienie dyscyplinarne określone w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982
r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z dnia 15 września 2017 r. ze zm.) w zw. z art. 6 (...), art. 8
(...), art. 11 ust. 1 i 2 (...), art. 46 (...), a także za popełnione w okresie od dnia 30 maja 2016 r. do dnia 23
listopada 2016 r. przewinienie dyscyplinarne określone w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z dnia 15 września 2017 r. ze zm.) w zw. z art. 6 (...), art. 8 (...), art. 11
ust. 1 i 2 (...), art. 44 ust. 1 (...) wymierzoną obwinionemu karą łączną nagany;

• nadto :
• obciążono obwinionego kosztami postępowania w kwocie 923 zł przed (...) (...) W.,
• obciążono obwinionego kosztami postępowania przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym w wysokości 1200,00 zł,
• zasądzono od obwinionego na rzecz pokrzywdzonego Ł. W. koszty postępowania w kwocie 982 zł w tym koszty
zastępstwa adwokackiego w kwocie 840 zł za II instancję.
II.
prawomocnym orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. z dnia 5
marca 2018 r. sygn. akt OSD 6/18 zmienionym orzeczeniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie
Radców Prawnych w W. z dnia 30 stycznia 2019 r. sygn. akt WO-90/18:
• za popełnione w dniu 1 sierpnia 2016 r. przewinienie dyscyplinarne określone w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z dnia 15 września 2017 r. ze zm.) w zw. z art.
6 (...), art. 8 (...), art. 11 ust. 1 i 2 (...), art. 12 ust. 1 (...) i art. 43 ust. 1 i 2 (...) oraz za popełnione w okresie od
dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 12 lipca 2017 r. przewinienie dyscyplinarne określone w art. 64 ust. 1 z
dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z dnia 15 września 2017 r. ze zm.) w zw.
z art. 6 (...), art. 8 (...), art. 11 ust. 1 i 2 (...), art. 12 ust. 1 i 2 (...), art. 44 ust. 1 (...), a także za popełnione w
okresie od dnia 12 lipca 2017 r. do dnia 5 grudnia 2017 r. przewinienie dyscyplinarne określone w art.
64 ust. 1 z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z dnia 15 września 2017 r. ze
zm.) w zw. z art. 6 (...), art. 11 ust. 1 i 2 (...), art. 37 ust. 5 (...) wymierzoną obwinionemu karą łączną
zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas pięciu lat oraz zakazu
wykonywania patronatu na czas lat dziesięciu;
• nadto:
• obciążono obwinionego kosztami postępowania w kwocie 923 zł przed (...) (...) W.,
• zasądzono od obwinionego koszty postępowania przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym w wysokości 1200,00
zł (słownie złotych jeden tysiąc dwieście) na rzecz Krajowej Izby Radców Prawnych,
• zasądzono od obwinionego na rzecz pokrzywdzonego J. D. koszty zastępstwa adwokackiego w wysokości 840 zł
za II instancję,
• zasądzono od obwinionego koszty używania do celów służbowych samochodu osobowego w wysokości 785,70 zł.
III.
prawomocnym orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. z dnia 24
września 2018 r. w sprawie sygn. akt OSD 28/18 utrzymanym w mocy orzeczeniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
Krajowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia 26 kwietnia 2019 r. sygn. akt WO-7/19:
• za popełnione w okresie od dnia 4 grudnia 2015 r. do 7 czerwca 2017 r. przewinienie dyscyplinarne
określone w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z dnia
15 września 2017 r. ze zm.) w zw. z art. 6, art. 8, art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 i art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z
dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 741 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
oraz za popełnione w okresie od dnia 12 lipca 2017 r. do dnia 27 lutego 2018 r. przewinienie dyscyplinarne
określone w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z dnia 15
września 2017 r. ze zm.) w zw. z art. 6, art. 11 ust. 1 i 2 oraz z art. 37 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w brzmieniu

ustalonym uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.
- wymierzoną obwinionemu karą łączną w wysokości 6.000,00 zł;
• nadto:
• obciążono obwinionego kosztami postępowania w kwocie 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) na
rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W..
IV.
prawomocnym orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. z dnia 24
września 2018 r. w sprawie sygn. akt OSD 49/18 zmienionym orzeczeniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej
Izbie Radców Prawnych w W. z dnia 9 kwietnia 2019 r. sygn. akt WO-11/19:
• za popełnione w okresie od 20 kwietnia 2015 r. do 30 października 2017 r. przewinienie dyscyplinarne
określone w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z dnia 15
września 2017 r. ze zm.) w zw. z art. 6, art. 8, art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z
dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 741 pkt 2) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z dnia 15 września 2017 r. ze zm.) - wymierzoną obwinionemu karą pieniężną
w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych);
• za popełnione w dniu 30 października 2017 r. przewinienie dyscyplinarne określone w art. 64 ust. 1 ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z dnia 15 września 2017 r. ze zm.) w zw. z
art. 6, art. 8, art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 i art. 47 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w brzmieniu ustalonym uchwałą
nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. oraz za popełnione
w okresie od 8 listopada 2017 r. do dnia 16 kwietnia 2018 r. przewinienie dyscyplinarne określone w
art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z dnia 15 września
2017 r. ze zm.) w zw. z art. 6, art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w brzmieniu
ustalonym uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014
r. - wymierzoną obwinionemu karą łączną zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy
prawnego na okres 2 lat (dwóch lat) oraz zakazu wykonywania patronatu na okres 2 lat (dwóch
lat)
• nadto:
• obciążono obwinionego kosztami postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym w kwocie 1.600,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) oraz
• zasądzono od obwinionego koszty postępowania odwoławczego przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym w
zryczałtowanej kwocie 1.200 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście) płatne na rzecz Krajowej Izby Radców
Prawnych.
orzeka:
1.
na podstawie art. 651 ust. 2 i 3, art. 65 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 2ba, pkt 4 w zw. z ust. 2b oraz art. 741 pkt 1 ustawy z
dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 75) w zw. z art. 569 § 1 k.p.k.
łączy
1.1.

kary łączne zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zakazu
wykonywania patronatu wymierzone obwinionemu orzeczeniami opisanymi w pkt I (orzeczenie (...)
(...) W. sygn. akt OSD 5/18, zmienione orzeczeniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców
Prawnych w W. z dnia 29 sierpnia 2018 r. sygn. akt WO-87/18), pkt II (orzeczenie (...) (...) W. sygn. akt OSD
6/18 zmienione orzeczeniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w W. z dnia
30 stycznia 2019 r. sygn. akt WO-90/18) i pkt IV (orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby
Radców Prawnych (...) W. z dnia 24 września 2018 r. sygn. akt OSD 49/18 zmienione orzeczeniem Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego Krajowej Izbie Radców Prawnych w W. z dnia 9 kwietnia 2019 r. sygn. akt WO-11/19)
i wymierza obwinionemu karę łączną zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy
prawnego na czas pięciu lat oraz zakazu wykonywania patronatu na czas lat dziesięciu;
1.2.
pieniężną karę łączną wymierzoną obwinionemu orzeczeniem opisanym w pkt III (orzeczenie
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. z dnia 24 września 2018 r. w sprawie
sygn. akt OSD 28/18 utrzymane w mocy orzeczeniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców
Prawnych w W. z dnia 26 kwietnia 2019 r. sygn. akt WO-7/19) i jednostkową karę pieniężną wymierzoną
obwinionemu orzeczeniem opisanym w pkt IV (orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej
Izby Radców Prawnych (...) W. z dnia 24 września 2018 r. sygn. akt OSD 49/18 zmienione orzeczeniem Wyższego
Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izbie Radców Prawnych w W. z dnia 9 kwietnia 2019 r. sygn. akt WO-11/19)
i wymierza obwinionemu pieniężną karę łączną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych).
2.
Na podstawie art. 741 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. z dnia 9 grudnia 2019 r., Dz. U.
z 2020 r. poz. 75) w zw. z art. 576 § 1 k.p.k. stwierdza, iż połączone orzeczenia w zakresie nie objętym orzeczeniem
łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu.
3.
na podstawie art. 70 6 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (t. j. z dnia 9 grudnia 2019
r., Dz. U. z 2020 r. poz. 75) kosztami postępowania dyscyplinarnego w niniejszym postępowaniu w kwocie 2800,00 zł
(słownie: dwa tysiące osiemset złotych) obciąża obwinionego radcę prawnego W. S., PESEL (...), nr wpisu (...) – (...),
na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W..

