Uzasadnienie
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. dnia 28.04.2020r. skierował do
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. wniosek o ukaranie radcy prawnego
E. W. (1), zamieszkałej (...) W. przy ul. (...), obwinionej o to, że:
1)
w okresie od 31 października 2016 roku nie opłacała składek członkowskich i na ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej, tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 66 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw.
z art. 64 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j.: Dz.U.2020.75 t.j. z dnia 2020.01.16), przez
postępowanie sprzeczne z zasadami etyki radcy prawnego,
2)
w okresie od 31 października 2016 roku wykonywała zawód radcy prawnego bez obowiązkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 i art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, tj. o naruszenie art. 227 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 6
lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j.: Dz.U.2020.75 t.j. z dnia 2020.01.16), przez postępowanie sprzeczne z prawem.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
Pismem z dnia 10.10.2019r. W. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W., skierował do Rzecznika
Dyscyplinarnego (...) (...) W. pismo z prośbą o podjęcie postępowania dyscyplinarnego wobec radcy prawnego
E. W. (1) w celu zbadania możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na niepłaceniu
składek członkowskich i ubezpieczeniowych co najmniej w okresie od 07.08.2017r. i wykonywaniu zawodu bez
obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o
których mowa w art. 4 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Dowód: Pismo W. Rady (...) z dnia 10 października 2019r. – k.1,
Pismem z dnia 18 grudnia 2015 roku, radca prawny E. W. (1), zgłosiła Dziekanowi Okręgowej Izby Radców Prawnych
(...) W., że od dnia 17 lipca 2014 roku jest osobą bezrobotną i nie wykonuje zawodu radcy prawnego.
Dowód: Pismo z dnia 18 grudnia 2015r. – k. 2
Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 22 października 2015r. – k.3
W związku z powyższym stosownie do § 8 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 7/ (...) z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie
wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału, radcy prawnemu E. W.
(1) nie były naliczane i nie były pobierane składki członkowskie i składki ubezpieczeniowe.
W sprawie cywilnej z powództwa A. L. przeciwko pozwanemu M. W. prowadzonej (...) (poprzednia sygn. akt IV
C (...)) przed Sądem Rejonowym (...) (...) Wrocławiu, II Wydział Cywilny, a następnie w sprawie apelacyjnej ww.
stron postępowania prowadzonej pod sygn. akt II Ca (...) przed Sądem Okręgowym (...) (...) radca prawny E. W. (1)
występowała w charakterze zawodowego pełnomocnika pozwanego M. W..
Ponadto, w okresie od 07 sierpnia 2017 roku do 01 grudnia 2018 roku radca prawny E. W. (2) wykonywała działalność
zawodową w Kancelarii Radcy Prawnego. W okresie tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej radca
prawny E. W. (1) świadczyła usługi prawne z innym podmiotem świadczącym usługi prawne (kancelaria adwokacka),
wystawiając z tego tytułu faktury VAT. Wykonywane czynności polegały na występowaniu jako pełnomocnik
procesowy na zasadach substytucji w sprawach cywilnych oraz na obsłudze klientów zewnętrznych.

Pomimo podjęcia wykonywania działalności zawodowej radca prawny E. W. (1) nie zgłosiła tego do Okręgowej
Izby Radców Prawnych (...) W. celem zmiany jej statusu oraz zgłoszenia jej do obowiązkowego ubezpieczenia OC i
naliczania składek członkowskich, jak też nie rozpoczęła ich uiszczania na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych
(...) W..
Pismem z dnia 19 maja 2020r. radca prawny E. W. (1), wniosła o dobrowolne poddanie się karze. Wskazała, że nie
ulega wątpliwości, że dopuściła się przewinienia dyscyplinarnego. Również w trakcie rozprawy przed Okręgowym
Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W., obwiniona przyznała się do stawianych zarzutów
i podtrzymała swoje dotychczasowe twierdzenia. Obecna na rozprawie Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego nie
sprzeciwiła się wnioskowi Obwinionej.
Dowód: protokół przesłuchania obwinionej – k.85 – 86.
pismo radcy prawnego E. W. (1) z dnia 19 maja 2020r. – k-116-119,
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje:
Wniosek Obwinionej o dobrowolnym poddaniu się karze zasługuje na uwzględnienie.
Rozpoznając wniosek Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. zbadał sprawę pod
względem, czy popełnienie przewinienia dyscyplinarnego przez Obwinioną nie budzi wątpliwości jak i tego, czy
pomimo nieprzeprowadzenia postępowania dowodowego, cele postępowania zostaną osiągnięte.
W przedmiotowej sprawie Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego (...) (...) W. nie sprzeciwiła się wnioskowi Obwinionej.
Jednocześnie Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przychylił się do wniosku Obwinionej o dobrowolne poddanie się
karze, gdyż na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego doszedł do przekonania, że okoliczności
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte pomimo
nie przeprowadzenia rozprawy w całości. Biorąc pod rozwagę przesłankę braku wątpliwości co do okoliczności
popełnienia przewinienia, Sąd badał przede wszystkim, czy doszło do wypełnienia wszystkich znamion zarzucanych
czynów, a także badał prawidłowość kwalifikacji prawnej, rodzaj i stopień zawinienia, skutek przestępnego działania,
rozmiaru wyrządzonej szkody, które mają wpływ na kształt i rozmiar odpowiedzialności dyscyplinarnej Obwinionej.
Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o radcach prawnych radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 2 i
art. 6 ust. 1.
Zgodnie z art. 66 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego rad
ca prawny obowiązany jest do terminowej zapłaty składki członkowskiej, składki na ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej oraz opłat, kar pieniężnych, kosztów postępowania dyscyplinarnego i innych należności
na rzecz samorządu radców prawnych.
Okoliczności sprawy wskazują, że obwiniona obowiązujące zasady prawne naruszyła.
Mając na uwadze powyższe, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (...) (...) W. uznał radcę prawnego E. W. (1) za winną
popełnienia zarzucanego jej czynu i na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 703 ustawy o radcach prawnych
wymierzył Obwinionej karę upomnienia.
Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz na podstawie uchwały nr 86/ (...)
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów
postępowania dyscyplinarnego, kosztami postępowania w kwocie 1 600 zł obciążono Obwinioną na rzecz Okręgowej
Izby Radców Prawnych (...) W..

Pouczenie:
Stosownie do treści art. 704 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (j.t. Dz.U.2018.2115) stronom i
Ministrowi Sprawiedliwości służy odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w W. za pośrednictwem Okręgowego
Sądu Dyscyplinarnego (...) W., w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz uzasadnieniem.

