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POSTANOWIENIE
OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO

OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH WE  (...)

z dnia 20 lutego 2017 roku

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych

we W. w składzie:

Przewodniczący: r. pr. J. D.

Sędziowie: r. pr. D. M. (sprawozdawca)

r. pr. Z. P.

Protokolant: r. pr. K. C.

w sprawie z wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec T. J. (1) o naruszenie obowiązków zawodowych
poprzez zaniechanie opłacenia obowiązkowych składek członkowskich w kwocie 906,20 zł od maja 2008r. do stycznia
2016r. na rzecz  (...) we W..

POSTANOWIŁ

1.

Umorzyć postępowanie na podstawie art. 17 par. 1 pkt 9 KPK,

2.

Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych kosztami postępowania w kwocie 906,20
zł obciążyć Okręgową Izbę Radców Prawnych we W..

Sygnatura akt: OSD 4/17

UZASADNIENIE
W dniu 13 listopada 2015 r. Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we W. przesłał do Rzecznika
Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych we W. pismo z wnioskiem o zbadanie czy istnieją podstawy do
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko radcy prawnemu T. J. (1) (k.1-10).

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych we W. postanowieniem z dnia 17 lutego 2016
r. wszczął dochodzenie w sprawie popełnienia przez r.pr. T. J. (1) przewinienia dyscyplinarnego nieuiszczania składek
członkowskich, określonego w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z § 1 Uchwały Nr 7/ (...) Krajowej Izby
Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej,
zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych  (...)  (k. 12-13).

Postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych we
W. postanowił przedstawić radcy prawnemu T. J. (1) zarzut naruszenia obowiązków zawodowych poprzez zaniechanie
opłacania obowiązkowych składek członkowskich wynoszących na dzień 31 stycznia 2016 r. łączną kwotę 8 820,00 zł,
tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z § 1 Uchwały Nr 7/



(...) Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki
ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych  (...).

Dnia 4 stycznia 2017r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawych skierował wniosek o
wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych

we W., w którym domagał się wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, na podstawie art. 681 ust. 1 ustawy o
radcach prawnych, przeciwko radcy prawnemu T. J. (1) obwinionemu o naruszenie obowiązków zawodowych poprzez
zaniechanie opłacania obowiązkowych składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok. Ponadto Rzecznik wniósł
o wymierzenie radcy prawnemu T. J. (1) kary dyscyplinarnej określonej w art. 65 ust 1 ustawy o radcach prawnych.
W uzasadnieniu wniosku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego podniósł, iż z dokumentacji jednoznacznie wynika, że
radca prawny T. J. (2) dopuścił się zarzucanego jemu przewinienia (k.40-43).

(...) Okręgowej Izby Radców Prawnych we W. uchwałą nr 387/2016 z dnia 4 października 2016 r. postanowiła
umorzyć radcy prawnemu T. J. (1) należności z tytułu składki członkowskiej w łącznej wysokości 9 620,00 zł na
podstawie §12 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych ustalonego uchwałą nr 65/ (...)
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. oraz § 10 ust. 1 uchwały nr 7/ (...) Krajowej Rady Radców
Prawnych z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad
ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych  (...). W uzasadnieniu uchwały wskazała, że radca prawny T. J.
(1) zwrócił się pismem z dnia 31 marca 2016 r. o umorzenie należności z tytułu składek członkowskich z uwagi
na trudną sytuację materialną. W ocenie Rady istnieją okoliczności uzasadniające umorzenie należności, albowiem
wnioskodawca jest osobą bezrobotną. Nie wykonuje zawodu radcy prawnego od 2005 r. sprawując kolejno opiekę nad
chorymi i niepełnosprawnymi rodzicami (k.52-53).

Pismem z dnia 14.02.2017r. radca prawny T. J. (1) wniósł o odroczenie rozprawy wyznaczonej na dzień 21.02.2017r.
ze względu na śmierć matki (k.49).

Podczas posiedzenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wycofała wniosek o
ukaranie radcy prawnego T. J. (1) ze względu na uchwalę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych uwzgledniającą
jego trudną sytuacje ekonomiczną (k.54).

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co, następuje:

Postępowanie dyscyplinarne przeciwko radcy prawnemu T. J. (1) należało umorzyć.

Zgodnie z art. 14 § 2 k.p.k. oskarżyciel publiczny może cofnąć akt oskarżenia do czasu rozpoczęcia przewodu
sądowego na pierwszej rozprawie głównej. W toku przewodu sądowego przed sądem pierwszej instancji cofnięcie aktu
oskarżenia dopuszczalne jest jedynie za zgodą oskarżonego. Ponowne wniesienie aktu oskarżenia przeciwko tej samej
osobie o ten sam czyn jest niedopuszczalne.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego z uwagi na treść uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych nr  (...) z dnia
4 października 2016 r. cofnął wniosek o ukaranie przed rozpoczęciem przewodu sądowego. Należało zatem przyjąć,
że dla skutecznego cofnięcia wniosku nie była wymagana zgoda obwinionego radcy prawnego T. J. (1).

Wobec skutecznego cofnięcia wniosku o ukaranie przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego, na podstawie art. 17 §
1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 74(1) pkt 1 ustawy o radcach prawnych postępowanie dyscyplinarne w niniejszej sprawie
podlegało umorzeniu.

Łączne koszty postępowania wyniosły 906,20 zł. Z uwagi na umorzenie postępowania w sprawie koszty te ponosi  (...)
we W..

Pouczenie: Zgodnie z art. art. 704 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
233 ze zm.) od niniejszego orzeczenia przysługuje odwołanie stronom oraz Ministrowi Sprawiedliwości w terminie



14 dni od dna doręczenia odpisu niniejszego orzeczenia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i sposobie
wniesienia odwołania.


