
W., dnia 13 marca 2017 r.

Sygn. akt: OSD 11/17

ORZECZENIE
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Okręgowej Izby Radców Prawnych we W.

z dnia 13 marca 2017 r.

Przewodniczący: r. pr. E. Z.

Sędziowie: r. pr. A. D.

r. pr. G. K. (sprawozdawca)

Protokolant: r.pr. K. C.

przy udziale Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego r.pr. M. K.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2017 roku, sprawy przeciwko radcy prawnemu E. Ż., obwinionej o
naruszenie obowiązków zawodowych poprzez zaniechanie opłacania obowiązkowych składek członkowskich w kwocie
4.980 zł do dnia 25 sierpnia 2016r.tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art.64 ust.1 URP w zw. z par.1
Uchwały nr 7/ (...) z dnia 10.12.2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej, zasad ich uiszczania i ich podziału
oraz funduszy celowych  (...) oraz art.66  (...).

ORZEKA

1.

Uznaje radcę prawnego E. Ż. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i na podstawie art.65 ust.1 pkt 1 ustawy z
dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 2006 poz.263) wymierza jej karę upomnienia.

2.

Kosztami postępowania w kwocie 908 zł ( słownie: dziewięćset osiem złotych) na rzecz  (...) we W. obciąża r.pr. E. Ż..

UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 10 lutego 2016 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych we
W., zwanej dalej  (...), wszczął z urzędu dochodzenie w sprawie możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego
przez r. pr. E. Ż. poprzez nieregulowanie należnych składek samorządowych.

Po przeprowadzeniu dochodzenia, postanowieniem z dnia 12 września 2016 r. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby
Radców Prawnych przedstawił r. pr. E. Ż. zarzut naruszenia obowiązków zawodowych poprzez zaniechanie opłacania
obowiązkowych składek członkowskich, tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6
lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 233 ze zm.) zwanej dalej  (...), w zw. z § 1 Uchwały Nr 7/
(...) z dn. 10.12.2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i
podziału oraz funduszy celowych  (...) oraz art. 66 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, zwanego dalej  (...).

Dnia 14 lutego 2017 r. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych we W. skierował do Okręgowego

Sądu Dyscyplinarnego wniosek o wszczęcie, na podstawie art. 681 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych postępowania dyscyplinarnego przeciwko radcy prawnemu E. Ż. wpisanej na listę radców prawnych



Okręgowej Izby Radców Prawnych we W. pod nr WR- (...), obwinionej o naruszenie obowiązków zawodowych poprzez
zaniechanie opłacania obowiązkowych składek członkowskich.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we W. zawiadomił Rzecznika Dyscyplinarnego o posiadanych przez r. pr.
E. Ż. zaległościach w płatności obowiązkowych składek członkowskich wobec Okręgowej Izby Radców Prawnych we
W..

Dowód :

• historia wpłat radcy prawnego E. Ż. za okres do listopada 2015 r. włącznie – k. 9-14.

W dniu 12 maja 2016 r. przesłuchano r. pr. E. Ż., która przyznała się do popełnionego czynu oraz zobowiązała się do
uregulowania zaległości, których jednak nie uregulowała niezwłocznie. W dniu 13 marca 2017 r. Sąd na rozprawie
przesłuchał obwinioną, która to z kolei przedłożyła dowód zapłaty zaległych składek z dnia 23.02.2017 r. na kwotę
4900,00 zł oraz oświadczyła, iż dalszą zaległość ureguluje do końca kwietnia 2017 r. Obwiniona dobrowolnie poddała
się karze upomnienia.

Dowód:

• protokół przesłuchania świadka z dnia 12.05.2016 r. – k. 28-29;

• protokół z rozprawy z dnia 13.03.2017 r. – k. 68.

Sąd zważył co następuje:

Na podstawie przedstawionego materiału dowodowego, ustalonego stanu faktycznego oraz w świetle przyznania się
obwinionej do zarzucanych jej czynów, Sąd uznał r.pr. E. Ż. winną popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art.
64 ust. 1 Ustawy w zw. z § 1 Uchwały nr 7/ (...) z dnia 10.12.2010 r. w sprawie składki członkowskiej, i składki
ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych  (...) oraz art. 66  (...).

W oparciu o zebrany materiał dowodowy Sąd uznał, że okoliczności sprawy są bezsporne oraz jasne. Sąd dał wiarę
wszystkim dowodom dopuszczonym w sprawie, nie znajdując przy tym podstaw do kwestionowania rzetelności
któregokolwiek. Obwiniona stawiła się na rozprawę, na której przedłożyła dowód zapłaty zaległych składek na kwotę
4900,00 zł oraz oświadczyła, iż pozostałą zaległość ureguluje do końca 2017 r.

W myśl aktualnego brzmienia art. 66  (...) (dawny art. 45 ust. 3  (...) w brzmieniu „Radca prawny obowiązany
jest do terminowej zapłaty składki samorządowej”) radca 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. Naruszenie dyspozycji
zawartej w przywołanym przepisie stanowi odrębną podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej. Opłacanie składek
samorządowych umożliwia organom samorządu radcowskiego poprawne funkcjonowanie i wykonywanie prawnie
określonej działalności. Uiszczanie składek jest obowiązkiem każdej osoby uprawnionej do wykonywania zawodu
radcy prawnego. Uchylanie się od jednego z podstawowych obowiązków radcy prawnego w stosunku do samorządu
radców prawnych winno być piętnowane. Radca prawny wykonujący zawód zaufania publicznego winien cechować się
wzorową postawą, przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Radca
prawny E. Ż. zaprzestała regulowania składek samorządowych bez wskazania dostatecznych ku temu powodów, co jest
w świetle zarówno przepisów ustawy o radcach prawnych oraz Kodeksu Etyki Radcy Prawnego niewłaściwe i pociąga
za sobą konsekwencje natury prawnej.



Radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywania zawodu radcy
prawnego, jak również za dokonanie czynów sprzecznych ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy
prawnego. Obwiniona przyznała się do zarzucanych jej czynów oraz oświadczyła, iż dobrowolnie poddaje się karze
upomnienia.

Z uwagi na powyższe, należało na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 1 ustawy o radcach prawnych wymierzyć r. pr. E. Ż. karę
upomnienia za popełnienie zarzucanego czynu.

Łączne koszty postępowania wyniosły 908,00 zł. Z uwagi na treść przepisu art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych,
kosztami tymi w całości została obciążona obwiniona.

Od. nn. orzeczenia przysługuje odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.


