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1. Zagadnienia wst pne 

Prawo dyscyplinarne jest rodzajow  odmian  prawa karnego, która od pa stwowego 

prawa karnego ró ni si  swoim partykularnym, a nie powszechnym charakterem.1 

ównym celem odpowiedzialno ci dyscyplinarnej jest ochrona warto ci istotnych dla 

okre lonych, zorganizowanych grup spo ecznych.2 Trybuna  Konstytucyjny w wyroku 

z 8 grudnia 1998 r., w sprawie K 41/97 uzna  zasadno  wprowadzania szczególnej 

regulacji odpowiedzialno ci dyscyplinarnej, wskazuj c, e „wyodr bnienie procedur 

odpowiedzialno ci dyscyplinarnej i nadanie im pozas dowego charakteru, znajdowa  

mo e podstaw  w specyfice poszczególnych grup zawodowych oraz ochronie ich 

autonomii i samorz dno ci”.3 Ta w nie specyfika powoduje, e w adnej z grup 

zawodowych, w których istnieje odpowiedzialno  dyscyplinarna, nie ma katalogu 

przewinie  dyscyplinarnych na wzór cz ci szczególnej Kodeksu karnego. Wynika to 

z faktu, e „podstaw  odpowiedzialno ci s  czyny godz ce w dobro danej s by czy 

te  godno  zwi zan  z wykonywaniem danej funkcji”4 ró ni ce si  od innych  

i w ciwe tylko dla tej a nie innej korporacji zawodowej. Nie wyklucza to rzecz jasna 

podobie stw (a nawet identycznych rozwi za ) w sferze materialnoprawnych 

podstaw odpowiedzialno ci dyscyplinarnej poszczególnych grup zawodowych, 

zw aszcza je li obejmuj  one te same czy podobne sfery ycia spo ecznego. Dotyczy 

to mi dzy innymi prawniczych zawodów zaufania publicznego, do których zalicza si  

zawody s dziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego i notariusza. Nie ma 

równie  przeszkód, by w poszczególnych ustawach reguluj cych odpowiedzialno  

dyscyplinarn  jednakowo lub podobnie uregulowane zosta y kwestie zwi zane  

z przebiegiem post powania dyscyplinarnego, a nawet taki zabieg nale y uzna  za 

uszny, mi dzy innymi z tego powodu, e w kwestiach nieuregulowanych  

w przepisach dyscyplinarnych, poszczególne ustawy nakazuj  odpowiednio 

stosowa  przepisy Kodeksu post powania karnego. 

                                            
1 W. wida, Prawo karne, Warszawa 1986, s. 17. 
2 M. Cie lak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego uj cia, Warszawa 1990, s. 22. 
3 wyrok TK z 9 listopada 1993 r., K. 11/93, OTK w 1993 r., cz. II, s. 364. 
4 wyrok TK z 9 listopada 1993 r., K. 11/93, OTK w 1993 r., cz. II, s. 364. 
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Analiza materialnoprawnych podstaw odpowiedzialno ci dyscyplinarnej zawodów 

prawniczych (s dziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i radców prawnych) 

pozwala na stworzenie modelu przewinienia dyscyplinarnego. Jak wskazuje  

W. Kozielewicz, przewinieniem dyscyplinarnym jest wy cznie: 

1. czyn jako zewn trzne zachowanie sprawcy, 

2. dyscyplinarnie bezprawny, 

3. wp ywaj cy ujemnie w stopniu wi kszym ni  znikomy na dobra chronione 

przepisami poszczególnych ustaw reguluj cych funkcjonowanie danego 

zawodu, 

4. zawiniony.5 

Element zawinienia jest niezwykle istotnym sk adnikiem deliktu dyscyplinarnego, 

poniewa  to on przes dza o prawnokarnym (w szerokim rozumieniu tego s owa) 

charakterze czynu. Jak wskaza  S d Najwy szy – S d Dyscyplinarny z punktu 

widzenia strony podmiotowej przypisanie s dziemu winy mo liwe jest zarówno  

w przypadku winy umy lnej jak i nieumy lnej.6 

Pozostawienie poszczególnym grupom zawodowym mo liwo ci samodzielnego 

rozstrzygania o odpowiedzialno ci ich cz onków ma g boki sens. Tylko cz onkowie 

danej korporacji s  w stanie oceni , czy konkretne zachowanie narusza regu y 

obowi zuj ce wewn trz tej korporacji i godno  zawodu, jaki jest stopie  tego 

naruszenia, a w konsekwencji jaka sankcja powinna dotkn  obwinionego. Nie ulega 

jednak w tpliwo ci, e pa stwo sprawuje kontrol  nad post powaniem 

dyscyplinarnym mi dzy innymi przez wyznaczenie sposobu poci gni cia sprawcy 

naruszenia do odpowiedzialno ci dyscyplinarnej (reguluj c procedury) oraz 

okre laj c w ustawie rodzaje kar dyscyplinarnych i ograniczaj c tym samym 

samowol  s dów dyscyplinarnych. Z drugiej jednak strony istnieje 

niebezpiecze stwo, e w imi  fa szywie poj tej solidarno ci grupowej naruszenia 

zasad etycznych oraz przepisów obowi zuj cych w zawodzie b  traktowane 

                                            
5 W. Kozielewicz, Odpowiedzialno  dyscyplinarna s dziów, prokuratorów, adwokatów, radców 
prawnych i notariuszy, Biblioteka Prawnika, Warszawa 2012, s. 49, por. uchwa a 7 s dziów SN z dnia 
24 marca 1989 r., sygn. akt VI KZP 23/88, OSNKW 1989, nr 3-4, poz. 23, wyrok SN-SD z dnia 17 
czerwca 2008, sygn. akt SNO 46/08, OSNSD 2008, poz. 62. 
6 Wyrok SN-SD z dnia 4 wrze nia 2003 r., sygn. akt SND 51/03, OSNSD 2003, nr 2, poz. 54. 
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pob liwie i lekcewa co, niezale nie od skutków jakie mog  wywo  lub jakie ju  

spowodowa y. O tym, e zagro enie takie jest realne, wiadczy wypowied  jednego  

z adwokatów na konferencji „Post powania dyscyplinarne w wolnych zawodach 

prawniczych – model ustrojowy i praktyka” zorganizowanej w dniu 5 marca 2012 r. 

przez Helsi sk  Fundacj  Praw Cz owieka: „Inn  grup  czynów ciganych wy cznie 

na drodze post powania dyscyplinarnego s  sprawy stosunkowo b ahe, dotycz ce 

nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawie, b  maj ce charakter 

ca kowicie „wewn trzadwokacki”, jak kwestie nieop acania sk adek czy niedozwolonej 

reklamy. Nie s  to czyny, które – o ile nie powoduj  dalej id cych skutków, (np. 

powstania szkody) – powinny stanowi  de lege lata i de lege ferenda przedmiot 

analizy w toku standardowego post powania s dowego (…). S downictwo 

dyscyplinarne nie mo e tak e korygowa  ka dego niew ciwego zachowania 

adwokata. Odpowiedzialno  dyscyplinarna nie powinna przekszta ca  si  w szko  

dobrych manier. Zatem mimo e wizerunek adwokata, a w konsekwencji tak e 

ca ego zawodu, cierpi, gdy adwokat przeklina, parkuje w niedozwolonym miejscu 

 je dzi bez wa nego biletu, to jednak ciganie takich zachowa  na drodze 

dyscyplinarnej nie wydaje si  zasadne. Przyj cie takiego modelu post powania 

dyscyplinarnego mog oby prowadzi  raczej do o mieszenia ca ej instytucji. 

downictwo dyscyplinarne nie powinno by  wi c postrzegane jako uniwersalny 

mechanizm korygowania nieprawid owo ci”.7 Budzi g bokie zaniepokojenie, e dla 

adwokata pope nienie wykroczenia jest czynem ma oznacz cym i e w konsekwencji 

nie dostrzega on spo ecznego znaczenia zawodu, który wykonuje. Równy niepokój 

wywo uje stwierdzenie, e nieusprawiedliwione niestawiennictwo adwokata na 

rozpraw  jest czynem b ahym. Autor tej wypowiedzi nie widzi kontekstu i skutków 

takiego zachowania. Wielokrotne niestawiennictwo adwokata na rozpraw  mo e 

powodowa  przewlek  post powania, a w konsekwencji narusza  prawo do 

rzetelnego procesu karnego, które jest podstawowym prawem cz owieka. Generuje 

tak e dodatkowe koszty procesu karnego i zmniejsza zaufanie spo ecze stwa do 

organów wymiaru sprawiedliwo ci postrzeganych jako nieefektywne. 

                                            
7 W. Marchwicki, Adwokackie post powanie dyscyplinarne – postrzeganie w opinii publicznej oraz 
propozycje zmian, [w:] Post powania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych – model 
ustrojowy i praktyka, red. A. Bodnar, P. Kubaszewski, s. 47-48. 
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Celem opracowania zleconego przez Departament Prawa Karnego Ministerstwa 

Sprawiedliwo ci by o porównanie faktycznego znaczenia s downictwa 

dyscyplinarnego w zakresie zapewnienia prawid owo ci wykonywania zada   

w poszczególnych grupach zawodowych, z punktu widzenia specyfiki 

poszczególnych grup zawodowych zawodów prawniczych oraz ochrony ich 

autonomii i samorz dno ci. Istotne by o zbadanie orzecze  dyscyplinarnych,  

z punktu widzenia struktury przewinie  dyscyplinarnych w poszczególnych zawodach 

prawniczych oraz kar za nie wymienianych?, a tak e ich uzasadnie . Realizuj c to 

za enie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci wyst pi  z odezw  do Departamentu 

Zawodów Prawniczych i Dost pu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwo ci, 

Prokuratora Generalnego oraz Prezesów wszystkich S dów Apelacyjnych w Polsce 

oraz Dziekana Naczelnej Rady Adwokackiej i dziekanów wszystkich Okr gowych Izb 

Radców Prawnych oraz Okr gowych Rad Adwokackich o nades anie odpisów 

wyroków dyscyplinarnych zapad ych w latach 2010 – 2012 przed s dami 

dyscyplinarnymi orzekaj cymi w podleg ych tym podmiotom jednostkach.  

W odpowiedzi na t  odezw  Prokurator Generalny odmówi  udost pnienia orzecze  

dyscyplinarnych zapad ych w sprawach dyscyplinarnych przeciwko prokuratorom. 

Z kolei Departament Zawodów Prawniczych i Dost pu do Pomocy Prawnej 

Ministerstwa Sprawiedliwo ci powiadomi , e nie jest w stanie sprosta daniu  

z uwagi na braki kadrowe (1,5 etatu), informuj c jednocze nie, e w latach 2010 – 

2012 zarejestrowano cznie blisko 250 spraw zwi zanych z wykonywaniem 

uprawnie  Ministra Sprawiedliwo ci w post powaniu dyscyplinarnym prowadzonym 

na podstawie ustawy – Prawo o notariacie, zw aszcza prawa do zainicjowania 

kontroli instancyjnej orzecze  s du dyscyplinarnego I instancji. Jak wskazano,  

„w istotnej cz ci zarejestrowanych spraw orzeczenia s dów dyscyplinarnych  

I instancji zosta y uchylone przez Wy szy S d Dyscyplinarny w ca ci lub w cz ci, 

a sprawa zosta a przekazana do ponownego rozpoznania”8. Wobec powy szego 

wyst piono do prezesów Okr gowych Izb Notarialnych (11 Izb) z pro   

o udost pnienie wyroków s dów dyscyplinarnych z lat 2010 – 2012. W odpowiedzi 

nades ano 16 orzecze  zapad ych w 3 s dach dyscyplinarnych Okr gowych Izb 

Notarialnych – w odzi (5 orzecze ), w Rzeszowie (3 orzeczenia), w Warszawie (7 

orzecze ). Pozosta e Izby albo nie udzieli y odpowiedzi, albo (OIN Lublin, OIN 

                                            
8 Pismo z dnia 19 wrze nia 2013 r., DZP-IV-620-113/13/2. 
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Katowice) odmówi y udost pnienia orzecze  wskazuj c, e nie s  ich dysponentami. 

Wobec tak szczup ego materia u badawczego odst piono od prowadzenia bada  

orzecze  dyscyplinarnych w sprawach notariuszy.  

Poniewa  Okr gowe Izby Radców Prawnych równie  nie nades y orzecze , 

odst piono od przeprowadzenia bada  w tym zakresie. 

W odpowiedzi na odezw  Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo ci nades ane zosta y 

jedynie orzeczenia dyscyplinarne s dów dyscyplinarnych – S dów Apelacyjnych  

w sprawach prowadzonych przeciwko s dziom oraz s dów dyscyplinarnych 

orzekaj cych w Okr gowych Radach Adwokackich i to one sta y si  podstaw  

szczegó owej analizy. Nale y przy tym nadmieni , e wi kszo  nades anych 

orzecze  nie zawiera a uzasadnie , co w sposób znacz cy ogranicza o mo liwo  

ich interpretowania. 
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2. Analiza dogmatyczna podstaw odpowiedzialno ci 
dyscyplinarnej prawniczych zawodów zaufania publicznego 

I. Podstawy odpowiedzialno ci dyscyplinarnej s dziów 

Podstaw  odpowiedzialno ci dyscyplinarnej s dziów, w tym s dziów w stanie 

spoczynku, stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s dów 

powszechnych, która wesz a w ycie 1 pa dziernika 2001 r.9 

Zgodnie z art. 107. § 1 u.s.p. deliktem dyscyplinarnym jest: 

 przewinienia s bowe, w tym oczywista i ra ca obraza przepisów prawa  

 uchybienia godno ci urz du. 

dzia odpowiada dyscyplinarnie tak e za swoje post powanie przed obj ciem 

stanowiska, je eli przez nie uchybi  obowi zkowi piastowanego wówczas urz du 

pa stwowego lub okaza  si  niegodnym urz du s dziego (art. 107 § 2 u.s.p.). 

Uchwa  Nr 16/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. Krajowa Rada S downictwa przyj a 

Zbiór zasad etyki zawodowej s dziów. Zosta  on uchwalony na podstawie art. 2 ust. 1 

pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie S downictwa (Dz.U. Nr 100, 

poz. 1082). W § 1 Zbioru znajduje si  aksjologiczne uzasadnienie zawartych w nim 

regulacji. Zgodnie z tym przepisem, z pe nieniem urz du s dziego wi  si  

szczególne obowi zki oraz ograniczenia osobiste. W zwi zku z tym Zbiór nak ada na 

dziego obowi zek kierowania si  zawsze zasadami uczciwo ci, godno ci, honoru, 

poczuciem obowi zku oraz przestrzegania dobrych obyczajów (§ 2). Zakazuje 

natomiast wykorzystywania swego statusu i presti u sprawowanego urz du w celu 

wspierania interesu w asnego lub innych osób, w szczególno ci nadu ywania 

posiadanego immunitetu (§ 3). 

Zbiór zasad nak ada na s dziego oraz s dziego w stanie spoczynku obowi zki  

w sferze: 

                                            
9 t.j. Dz. U. z 2013 r . poz. 427, 662, 1165, 1247, 1433. 
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1. dba ci o autorytet swojego urz du, o dobro s du, w którym pracuje, a tak e 

o dobro wymiaru sprawiedliwo ci i ustrojow  pozycj  w adzy s downiczej  

(§ 4); 

2. unikania zachowa , które mog yby przynie  ujm  godno ci s dziego lub 

os abi  zaufanie do jego bezstronno ci, nawet je li nie zosta y uwzgl dnione  

w Zbiorze (§ 5); 

3. wymagania od innych s dziów nienagannego zachowania i kierowania si  

zasadami etyki zawodowej, a tak e reakcji na naganne zachowania 

odpowiednio reagowa  (§ 5). 

W Zbiorze tym uregulowano szczegó owe kwestie dotycz ce zasad pe nienia s by 

(rozdz. 2) oraz post powania s dziego poza s  (rozdz. 3). 

W art. 109 § 1 u.s.p. zosta  wskazany katalog kar dyscyplinarnych. Nale  do nich: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) usuni cie z zajmowanej funkcji; 

4) przeniesienie na inne miejsce s bowe; 

5) z enie s dziego z urz du. 

Funkcj rodka karnego pe ni uregulowane w art. 109 § 2 u.s.p. podanie 

prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego do wiadomo ci publicznej. 

Wymierzenie kary usuni cia z zajmowanej funkcji lub przeniesienia na inne miejsce 

bowe okre lonej w § 1 pkt 3 lub 4 poci ga za sob  pozbawienie mo liwo ci 

awansowania na wy sze stanowisko s dziowskie przez okres pi ciu lat, niemo no  

udzia u w tym okresie w kolegium s du, orzekania w s dzie dyscyplinarnym oraz 

uzyskania utraconej funkcji (art. 109 § 3 u.s.p.). Wymierzenie kary z enia s dziego 

z urz du poci ga za sob  utrat  mo liwo ci ponownego powo ania ukaranego do 

pe nienia urz du na stanowisku s dziowskim (art. 109 § 4 u.s.p.). 
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II. Podstawy odpowiedzialno ci dyscyplinarnej prokuratorów 

Podstaw  odpowiedzialno ci dyscyplinarnej prokuratorów stanowi ustawa z dnia 20 

czerwca 1985 r.10 Zgodnie z art. 66 prokurator, prokurator w stanie spoczynku oraz 

asesor prokuratury, któremu powierzono wykonywanie czynno ci prokuratora, 

odpowiadaj  za przewinienia dyscyplinarne obejmuj ce przewinienia s bowe,  

w tym za oczywist  i ra  obraz  przepisów prawa i uchybienia godno ci urz du 

prokuratorskiego. 

Prokurator odpowiada dyscyplinarnie tak e za swoje post powanie przed obj ciem 

stanowiska, je eli uchybi  godno ci piastowanego wówczas urz du pa stwowego lub 

okaza  si  niegodnym urz du prokuratorskiego (art. 66 ust. 1a u.prok.). 

Za nadu ycie wolno ci s owa przy wykonywaniu obowi zków s bowych, 

stanowi ce cigan  z oskar enia prywatnego zniewag  strony, jej pe nomocnika lub 

obro cy, kuratora, wiadka, bieg ego lub t umacza, prokurator odpowiada tylko 

dyscyplinarnie (art. 66 ust. 2 u.prok.). 

Krajowa Rada Prokuratury w dniu 19 wrze nia 2012 r. na podstawie art. 24 pkt 15 

ustawy z dnia 9 pa dziernika 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz 

niektórych innych ustaw uchwa  Nr 468/2012 przyj a Zbiór zasad etyki zawodowej 

prokuratorów. Jak wynika z § 1 Zbioru, zasady w nim zawarte, uwzgl dniaj  

szczególne obowi zki i ograniczenia osobiste w s bie oraz poza s , wi ce 

si  ze sprawowaniem urz du prokuratora, a tak e przy wykonywaniu uprawnie   

i praw prokuratorów, prokuratorów w stanie spoczynku oraz asesorów, którym 

powierzono pe nienie obowi zków prokuratorskich, wynikaj cych z ustawy. Zbiór 

zasad nak ada na prokuratora obowi zki w sferze: 

1. nienagannego, zgodnego z dobrymi obyczajami zachowania; 

2. kierowania si  zasadami uczciwo ci, godno ci i honoru oraz poczuciem 

obowi zku i odpowiedzialno ci; 

3. pami tania, e reprezentuje organ Rzeczypospolitej Polskiej stoj cy na stra y  

                                            
10 t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599. 
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praworz dno ci, praw obywateli i interesu publicznego; 

4. brania pod uwag  praw cz owieka i podstawowych wolno ci; 

5. powstrzymywania si  od demonstrowania swoich pogl dów politycznych; 

6. korzystania rozwa nie z konstytucyjnej wolno ci s owa; 

7. unikania zachowa  i sytuacji, które mog yby przynie  ujm  jego godno ci lub 

os abi  zaufanie do sprawowanego urz du; 

8. nadu ywania stanowiska lub funkcji ani w interesie w asnym, ani w interesie 

innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj cej 

osobowo ci prawnej; 

9. nadu ywania immunitetu; 

10. powstrzymywania si  od wydawania polece , zarz dze  oraz wytycznych oraz 

porad i prezentowania w asnego stanowiska innemu prokuratorowi, których 

wykonanie narusza oby jak kolwiek zasad  etyki zawodowej prokuratorów. 

W Zbiorze zasad uregulowane zosta y zagadnienia zwi zane z zasadami pe nienia 

by (rozdz. II) oraz post powaniem poza s  (rozdz. III). W postanowieniach 

ko cowych (rozdz. IV) okre lone zosta y regu y wyk adni przepisów zawartych  

w Zbiorze. Zgodnie z § 26 ust. 1 w razie uzasadnionych w tpliwo ci co do tego, jak 

si  zachowa  w danych okoliczno ciach, prokurator kieruje si  najwy szymi, 

powszechnie akceptowanymi standardami moralnymi, bacz c jednocze nie, aby nie 

naruszy adnej z zasad etyki zawodowej okre lonych wprost w postanowieniach 

Zbioru. W tpliwo ci, te prokurator rozstrzyga samodzielnie, na w asne ryzyko (ust. 2), 

a odpieraj c zarzut naruszenia zasad etyki zawodowej, prokurator nie mo e 

zas ania  si  porad  lub punktem widzenia innego prokuratora ani poleceniem, 

zarz dzeniem lub wytycznymi prokuratora prze onego (ust. 3). 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 u.prok. karami dyscyplinarnymi s : 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) usuni cie z zajmowanej funkcji; 

4) przeniesienie na inne miejsce s bowe; 
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5) wydalenie ze s by prokuratorskiej. 

Wymierzenie kary nagany, usuni cia z zajmowanej funkcji i przeniesienia na inne 

miejsce s bowe poci ga za sob  pozbawienie mo liwo ci awansowania przez 

okres trzech lat oraz niemo no  udzia u w tym okresie w kolegium prokuratury 

okr gowej, w kolegium prokuratury apelacyjnej i w zgromadzeniu prokuratorów,  

w Krajowej Radzie Prokuratury i w s dzie dyscyplinarnym (art. 67 ust. 2 u.prok.). 
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III. Podstawy odpowiedzialno ci dyscyplinarnej adwokatów 

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze11  reguluje zagadnienia 

odpowiedzialno ci dyscyplinarnej w Dziale VIII (art. 80 – 95n). 

Zgodnie z art. 80 p.adw. adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegaj  

odpowiedzialno ci dyscyplinarnej za czyny obejmuj ce: 

 post powanie sprzeczne z prawem, 

 post powanie sprzeczne z zasadami etyki, 

 post powanie sprzeczne z zasadami godno ci zawodu, 

 naruszenie obowi zków zawodowych, 

 niespe nienie obowi zku zawarcia umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialno ci cywilnej, 

 naruszenie wolno ci s owa i pisma stanowi ce cigan  z oskar enia 

prywatnego zniewag  lub znies awienie strony, jej pe nomocnika lub obro cy, 

kuratora, wiadka, bieg ego lub t umacza (art. 8 ust. 2 p.adw.). 

Obowi zek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno ci cywilnej obejmuje 

odpowiedzialno  za szkody wyrz dzone przy wykonywaniu czynno ci polegaj cych 

na wiadczeniu pomocy prawnej, a w szczególno ci na udzielaniu porad prawnych, 

sporz dzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz 

wyst powaniu przed s dami i urz dami. 

Zasady etyki zawodu adwokackiego zosta y okre lone w „Zbiorze Zasad Etyki 

Adwokackiej i Godno ci Zawodu (Kodeksie Etyki Adwokackiej)” przyj tym uchwa  

Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10 pa dziernika 1998 r. 

zmienionym uchwa ami Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2005 r. nr 

32/2005 oraz z dnia 19 listopada 2011 nr 33/2011 – 54/2011. 

Kodeks Etyki Adwokackiej reguluje kwestie ogólne (rozdz. I), wykonywanie zawodu 

(rozdz. II), stosunek do s du i innych organów, przed którymi wyst puje adwokat 

                                            
11 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188. 
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(rozdz. III), stosunek do kolegów (rozdz. IV), stosunek do klientów (rozdz. V), prac   

w samorz dzie i stosunek do w adz adwokatury rozdz. VI). 

Zgodnie z § 1 ust. 2 naruszeniem godno ci zawodu adwokackiego jest takie 

post powanie adwokata, które mog oby go poni  w opinii publicznej lub poderwa  

zaufanie do zawodu. Celem podejmowanych przez adwokatów czynno ci 

zawodowych jest ochrona interesów klienta (§ 6 KEA). Jakkolwiek w czasie 

wykonywania czynno ci zawodowych adwokat korzysta z pe nej swobody  

i niezale no ci, na adwokacie spoczywa szczególny obowi zek dba ci o to, aby nie 

przekroczy  granic prawid owego reprezentowania interesów klienta (§ 7 KEA). 

Adwokat nie mo e podejmowa  takich zaj , które, uw acza yby godno ci zawodu, 

ogranicza yby niezawis  adwokata, podwa yby zaufanie publiczne do 

Adwokatury. Za koliduj ce z wykonywaniem zawodu adwokackiego uznaje si   

w szczególno ci: 

a) zajmowanie w cudzym przedsi biorstwie stanowiska zarz dcy, sprawowanie 

funkcji cz onka zarz du, prokurenta w spó kach prawa handlowego oraz 

cz onka rady nadzorczej oddelegowanego do zarz du spó ki prawa 

handlowego, chyba e jest to przej ciowo sprawowana funkcja, maj ca za cel 

wykonanie okre lonego i ograniczonego w czasie zlecenia klienta; 

b) podejmowanie si  zawodowo po rednictwa przy transakcjach handlowych,  

z wyj tkiem doradztwa przy zawieraniu umów oraz dokonywania w ramach 

dzia alno ci kancelarii adwokackiej czynno ci handlowych i finansowych 

niezwi zanych z wykonywaniem zawodu adwokata; 

c) prowadzenie kancelarii adwokackiej w tym samym lokalu z osob  prowadz  

inn  dzia alno , gdy taka sytuacja by aby sprzeczna z zasadami etyki 

adwokackiej lub mog a narazi  dobre imi  Adwokatury. 

Natomiast zgodne z etyk  zawodow  jest wykonywanie przez adwokata funkcji 

syndyka, podejmowanie czynno ci nadzorcy s dowego, likwidatora i zarz dcy 

dzia aj cego na podstawie ustawy Prawo upad ciowe i naprawcze, pe nienie 

funkcji kuratora we w adzach fundacji, w radach nadzorczych, zarz dach spó dzielni 

mieszkaniowych i innych, a tak e pe nienie obowi zków cz onka zarz du i prokurenta 
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spó ek prawa handlowego z zastrze eniem przepisów powy szych, a tak e 

dotycz cych zasad ochrony tajemnicy adwokackiej. (art. 9 ust. 1 – 4 KEA). 

Systematyka kar dyscyplinarnych zosta a zawarta w art. 81 ust. 1 p.adw. i obejmuje: 

 upomnienie; 

 nagan ; 

 kar  pieni ; 

 zawieszenie w czynno ciach zawodowych od 3 miesi cy do 5 lat; 

 wydalenie z adwokatury. 

Karami dodatkowymi s : 

 zakaz wykonywania patronatu, 

 podanie tre ci orzeczenia do publicznej wiadomo ci rodowiska adwokackiego 

przez opublikowanie w czasopi mie wydawanym przez organ adwokatury  

(art. 81 ust. 6 p.adw.). 

Zakaz wykonywania patronatu orzekany jest obligatoryjnie na czas od 2 do 10 lat  

w razie skazania na kar  zawieszenia w czynno ciach zawodowych (art. 81 ust. 3 

p.adw.), albo fakultatywnie, na czas od roku do 5 lat w przypadku wymierzenia 

nagany lub kary pieni nej (art. 81 ust. 2 p.adw.). 

Kara nagany oraz kara pieni na skutkuj  utrat  biernego prawa wyborczego do 

organu samorz du adwokackiego na czas trzech lat od dnia uprawomocnienia si  

orzeczenia (art. 81 ust. 4 p.adw.). 

Kar  pieni  wymierza si  w granicach od pi ciokrotnej do pi dziesi ciokrotnej 

podstawowej sk adki izbowej (art. 82 ust. 1 p.adw.). Nie orzeka si  jej w stosunku do 

aplikantów adwokackich (art. 83 ust. 1 p.adw.). 

Zawieszenie w czynno ciach zawodowych poci ga za sob  utrat  biernego  

i czynnego prawa wyborczego do organu samorz du adwokackiego na czas sze ciu 

lat od dnia uprawomocnienia si  orzeczenia (art. 81 ust. 5 p.adw.). 

Kara wydalenia z adwokatury ma charakter eliminacyjny. Jej skutkiem jest skre lenie 

z listy adwokatów bez prawa ubiegania si  o ponowny wpis (art. 82 ust. 2 p.adw.).  

W stosunku do aplikantów oznacza skre lenie z listy aplikantów bez prawa ubiegania 
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si  o ponowny wpis na list  aplikantów adwokackich lub o wpis na list  adwokatów 

przez okres 10 lat od daty uprawomocnienia si  orzeczenia o karze wydalenia  

z adwokatury. Na podstawie wyroku TK z dnia 18 pa dziernika 2010 r., sygn. akt K 

1/09 traci  moc w zakresie, w jakim zawiera sformu owanie „bez prawa ubiegania si  

o ponowny wpis”. 

Zgodnie z art. 84 ust. 1 p.adw. w razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinie  

dyscyplinarnych, s d dyscyplinarny wymierza kar  za poszczególne przewinienia,  

a nast pnie kar czn . Zasady jej wymierzania okre lone zosta y w art. 84 ust 2 

p.adw.: 

1) w razie orzeczenia kary upomnienia i nagany wymierza si czn  kar  

nagany; 

2) kary upomnienia i nagany nie podlegaj czeniu z kar  pieni ; 

3) przy karach pieni nych czna kara pieni na nie mo e przekracza  sumy 

tych kar i nie mo e by  ni sza od najwy szej z orzeczonych kar pieni nych; 

4) kara zawieszenia w czynno ciach zawodowych nie podlega czeniu z karami 

upomnienia, nagany i kar  pieni ; 

5) przy orzeczonych za kilka przewinie  karach rodzajowo ró nych i karze 

wydalenia z adwokatury wymierza si  kar czn  wydalenia z adwokatury,  

a w wypadku orzeczonych równocze nie kar pieni nych kar  t  orzeka si  

na zasadach przewidzianych w pkt 3. 

Zasady przewidziane dla orzekania kary cznej stosuje si  odpowiednio w razie 

wydania orzeczenia cznego. 

Na marginesie warto zauwa , e ustawa Prawo o adwokaturze jako jedyna 

spo ród ustaw reguluj cych zawody prawnicze zwiera przepisy dotycz ce kary 

cznej. Postulowa  nale y wprowadzenie analogicznych unormowa  tak e  

w pozosta ych ustawach, bowiem ca kowicie nieracjonalne jest wymierzanie  

w post powaniu dyscyplinarnym za kilkana cie przewinie  dyscyplinarnych 

kilkunastu niepodlegaj cych czeniu kar, zw aszcza e w odniesieniu do 

przest pstw orzeka si  kar czn  na podstawie przepisów Kodeksu karnego. 
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IV. Podstawy odpowiedzialno ci dyscyplinarnej radców prawnych 

Zasady odpowiedzialno ci dyscyplinarnej radców prawnych i aplikantów radcowskich 

reguluje dzia  6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych12. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 u.r.pr.  radca prawny i aplikant radcowski podlegaj  

odpowiedzialno ci dyscyplinarnej za nast puj ce czyny: 

1. zawinione, nienale yte wykonywanie zawodu radcy prawnego; 

2. czyny sprzeczne ze lubowaniem radcowskim; 

3. czyny niezgodne z zasadami etyki radcy prawnego; 

4. niespe nienie obowi zku zawarcia umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialno ci cywilnej za szkody wyrz dzone przy wykonywaniu 

czynno ci, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1. 

Odpowiedzialno ci dyscyplinarnej nie podlegaj  czyny naruszaj ce przepisy 

dotycz ce porz dku i dyscypliny pracy, okre lone w Kodeksie pracy (art. 64 ust. 2 

u.r.pr.). 

Zasady etyki radcy prawnego okre li  VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 

10 listopada 2007 r. w Kodeksie Etyki Radców Prawnych (za cznik do uchwa y nr 5). 

Aksjologia tej regulacji zosta a zawarta w Preambule, zgodnie z któr : „Istnienie 

zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego oraz ukszta towane  

w toku jego wykonywania idea y i obowi zki etyczne s  jedn  z gwarancji 

realizowania zawartej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady 

demokratycznego pa stwa prawnego. W Rzeczypospolitej Polskiej radca prawny 

pe ni c szczególn  rol  s y interesom sprawiedliwo ci a tak e podmiotom, które 

powierzy y mu dochodzenie i ochron  swojej wolno ci i praw. Jego obowi zki 

polegaj  na sumiennym wykonywaniu zawodu a tak e przestrzeganiu zasad 

moralnych i etycznych. Wykonywanie zawodu nak ada na radc  prawnego obowi zki 

o charakterze prawnym i etycznym wobec: - klienta; - s dów oraz innych organów, 

                                            
12 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65. 
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przed którymi radca prawny broni praw klienta lub wyst puje w jego imieniu; - innych 

radców prawnych i ich samorz du; - spo ecze stwa, dla którego istnienie wolnego  

i niezale nego zawodu zwi zanego z poszanowaniem dla zasad ustanowionych 

przez jego przedstawicieli jest podstawowym rodkiem ochrony praw cz owieka”. 

Kodeks Etyki Radców Prawnych nak ada na radców prawnych obowi zek kierowania 

si  przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w kodeksie oraz w uchwa ach 

organów samorz du (art. 1 KER). Zasady etyki zawodowej obowi zuj  radców 

prawnych, prawników zagranicznych wpisanych na list  radców prawnych oraz 

odpowiednio aplikantów radcowskich (art. 3 KER). Maj  one na celu zapewnienie 

ciwego wype niania przez radc  prawnego funkcji uznanej za niezb dn   

w demokratycznym pa stwie prawnym (art. 2 KER), a ich nieprzestrzeganie stanowi 

podstaw  odpowiedzialno ci dyscyplinarnej (art. 4 ust 1 KER). 

Do podstawowych warto ci etycznych zawodu radcy prawnego nale y: 

1. Niezale no  oznaczaj ca, e radca prawny musi by  wolny od wszelkich 

wp ywów a szczególnie tych, które mog  wynika  z jego osobistych interesów 

czy nacisków zewn trznych, ogranicze , nak aniania, gró b ingerencji 

bezpo redniej lub po redniej z jakiejkolwiek strony lub z jakiegokolwiek 

powodu (art. 7 KER). 

2. Unikanie konfliktu interesów jako jeden z podstawowych obowi zków radcy 

prawnego wobec klientów (art. 8 KER). 

3. Obowi zek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich 

informacji uzyskanych od klienta w zwi zku ze wiadczeniem pomocy prawnej 

jest podstaw  zaufania klienta do radcy prawnego i w ciwego wiadczenia 

us ug prawnych (art. 9 KER). 

4. Praworz dno , przez któr  nale y rozumie , e pomoc prawna wiadczona 

przez radc  prawnego nie mo e mie  na celu u atwiania pope nienia 

przest pstwa, przyczyniania si  do tzw. prania brudnych pieni dzy, ani 

umo liwiania unikni cia odpowiedzialno ci karnej za czyn, który mia by zosta  

dokonany w przysz ci (art. 10 KER). 
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W Kodeksie Etyki Radców Prawnych zosta y uregulowane zagadnienia obejmuj ce 

przepisy ogólne (rozdz. I), podstawowe warto ci zawodu radcy prawnego (rozdz. II), 

zasady wykonywania zawodu radcy prawnego (rozdz. III), w tym: Tytu  1 – 

Niezale no  Tytu  2 – Tajemnica zawodowa, Tytu  3 – Zaj cia niedopuszczalne. 

Konflikt interesów, Tytu  4 – Rozwój zawodowy - kszta cenie ustawiczne, Tytu  5 – 

Informacja o wykonywaniu zawodu. Nadto w Kodeksie uregulowane zosta y stosunki 

z klientami (rozdz. IV), stosunki z s dami i urz dami (rozdz. V), stosunki pomi dzy 

radcami prawnymi (rozdz. VI), stosunki radcy prawnego z samorz dem (rozdz. VII),  

a tak e postanowienia ko cowe (rozdz. VIII). 

Systematyk  kar dyscyplinarnych uregulowano w art. 65 ust. 1 u.r.pr. i obejmuje ona: 

 upomnienie; 

 nagan  z ostrze eniem; 

 kar  pieni ; 

 zawieszenie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego od 3 miesi cy do 5 

lat; 

 pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, a w stosunku 

do aplikantów – wydalenie z aplikacji. 

Kara pieni na wymierzana jest w wysoko ci od po owy przeci tnego miesi cznego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej za miesi c poprzedzaj cy dat  orzeczenia 

dyscyplinarnego do pi ciokrotno ci tego wynagrodzenia (art. 65 ust. 1 pkt 3a u.r.pr.). 

Zawieszenia prawa wykonywania zawodu radcy prawnego nie orzeka si  wobec 

aplikanta radcowskiego (art. 65 ust. 2 u.r.pr.). 

Ustawa o radcach prawnych przewiduje jedn  kar  dodatkow , któr  jest zakaz 

wykonywania patronatu. Orzekany jest on obligatoryjnie w przypadku orzeczenia 

zawieszenia prawa wykonywania zawodu radcy prawnego w wymiarze od 2 do 10 lat 

(art. 65 ust. 2b u.r.pr.), za  fakultatywnie, od roku do 5 lat, w razie orzeczenia kary 

nagany z ostrze eniem i kary pieni nej. 

Kara pozbawienia prawa do wykonywania zawodu jest odpowiednikiem kary 

wydalenia z adwokatury i równie  ma charakter eliminacyjny. Jej skutkiem jest 
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skre lenie z listy radców prawnych bez prawa ubiegania si  o ponowny wpis (art. 65 

ust. 2c u.r.pr.). W stosunku do aplikantów oznacza skre lenie z listy aplikantów bez 

prawa ubiegania si  o ponowny wpis na list  aplikantów radcowskich lub o wpis na 

list  radców prawnych przez okres 10 lat od daty uprawomocnienia si  orzeczenia  

o karze wydalenia z aplikacji (art. 65 ust. 2c u.r.pr.). Na podstawie wyroku TK z dnia 

18 pa dziernika 2010 r., sygn. akt K 1/09 art. 65 ust. 2c u.r.pr. utraci  moc w zakresie, 

w jakim zawiera sformu owanie „bez prawa ubiegania si  o ponowny wpis”. 

Analizuj c rodzaje kar dyscyplinarnych w ustawie o radcach prawnych oraz Prawie  

o adwokaturze, wida  wyra  ró nic  w zakresie rodzajów sankcji wymierzanej 

obwinionemu w post powaniach dyscyplinarnych przeciwko adwokatom i radcom 

prawnym. W post powaniu dyscyplinarnym adwokat mo e by  ukarany kar  nagany, 

za  radca prawny kar  nagany z ostrze eniem, jakkolwiek nie wiadomo, czym ró ni  

si , w sferze dolegliwo ci, obie te kary. Inny jest tak e zakres kary zawieszenia.  

W przypadku adwokata jest to zawieszenie w czynno ciach zawodowych,  

w stosunku do radcy prawnego kara ta, jak si  wydaje, ma szerszy zakres, poniewa  

obejmuje zawieszenie w prawie do wykonywania zawodu. 

W przeciwie stwie do regulacji zawartych w Prawie o adwokaturze, ustawa  

o radcach prawnych nie okre la, jakie s  skutki wymierzenia kary nagany  

z ostrze eniem oraz zawieszenia prawa do wykonywania zawodu. Maj c jednak na 

wzgl dzie zasad  okre lono ci kary oraz regu  nulla poena sine lege poenali 

anteriori, nale y uzna , e wymierzenie omawianych kar radcy prawnemu lub 

aplikantowi radcowskiemu nie poci ga za sob  skutków w postaci utraty czynnego  

i biernego prawa wyborczego do organów samorz du zawodowego, jako e nie 

zosta y one przewidziane wprost w ustawie o radcach prawnych.  

Ró na jest wysoko  orzekanych kar pieni nych oraz podmioty, wobec których kara 

taka mo e by  orzeczona. Prawo o adwokaturze, w przeciwie stwie do ustawy  

o radcach prawnych, wy cza mo liwo  wymierzenia kary pieni nej aplikantowi, 

natomiast ustawa o radcach prawnych nie przewiduje kary dodatkowej w postaci 

podania tre ci orzeczenia do wiadomo ci publicznej. 

Ró nic w zakresie kar dyscyplinarnych w post powaniach dyscyplinarnych przeciwko 

adwokatom i radcom prawnym nie mo na uzna  za wad . Sformu owany  
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w przepisach ka dej z ustaw katalog kar dyscyplinarnych jest uzasadniony przede 

wszystkim specyfik  poszczególnych zawodów, ich autonomi , a tak e ró nymi 

standardami zawodowymi i etycznymi przyj tymi przez te korporacje. Nie ulega 

jednak w tpliwo ci, e projektowane po czenie obu zawodów prawniczych musi 

poci ga  za sob  ujednolicenie zarówno podstaw odpowiedzialno ci dyscyplinarnej 

(zdefiniowanie poj cia deliktu dyscyplinarnego) jak i katalogu wymierzanych kar 

dyscyplinarnych. 
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V. Podstawy odpowiedzialno ci dyscyplinarnej notariuszy 

Odpowiedzialno  dyscyplinarna notariuszy i aplikantów notarialnych zosta a 

uregulowana w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie13. 

Zgodnie z Art. 50 notariusz odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia zawodowe,  

w tym za:  

 oczywist  i ra  obraz  przepisów prawnych, 

 uchybienia powadze lub godno ci zawodu, 

 niespe nienie obowi zku zawarcia umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialno ci cywilnej za szkody wyrz dzone przy wykonywaniu 

czynno ci okre lonych w art. 1 § 1 ustawy, 

 niewykonanie obowi zku obj cia w okresie kolejnych 3 lat i 6 miesi cy 

patronatem co najmniej jednego aplikanta notarialnego, 

 niewskazanie notariusza zobowi zanego do obj cia patronatu nad aplikantem 

notarialnym). 

Przewinienia dyscyplinarne notariuszy mo na zatem podzieli  na trzy grupy. 

Pierwsza z nich wi e si  z oczywist  i ra  obraz  przepisów prawa, której 

notariusz dopu ci  si  w toku czynno ci zawodowych, tj. czynno ci, którym strony s  

obowi zane lub pragn  nada  form  notarialn  (czynno ci notarialnych). Druga 

obejmuje uchybienia powadze lub godno ci zawodu, trzecia natomiast dotyczy 

naruszenia obowi zków wi cych si  z wykonywaniem zawodu notariusza, lecz 

niemaj cych charakteru czynno ci notarialnych. Na marginesie zwraca uwag  

wadliwa forma konstrukcji deliktu dyscyplinarnego, bowiem ustawodawca pos  

si  w art. 50 metod  odes ania do innego przepisu, przy czym w niektórych 

przypadkach przepis, do którego nast pi o odes anie, sam odsy a do kolejnego 

przepisu. Dotyczy to niespe nienia obowi zku zawarcia umowy ubezpieczenia,  

o którym mowa w art. 19a, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19b 

                                            
13 t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 164 
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oraz za niewykonanie obowi zku, o którym mowa w art. 71 § 8, i niewykonanie 

zobowi zania, o którym mowa w art. 71a § 5. 

Regu y etyczne zawodu notariusza zosta y okre lone w uchwale Krajowej Rady 

Notarialnej Nr 19 z pó niejszymi zmianami Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 

grudnia 1997 r. - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. Aksjologia unormowa  

Kodeksu zosta a wskazana w preambule, zgodnie z któr  „Notariat jest niezb dnym 

uczestnikiem tworzenia i urzeczywistniania struktur prawnych wolnego rynku. 

Notariusz wykonuje funkcje publiczne i jest wyposa ony przez Pa stwo w moc 

nadawania charakteru urz dowego o wiadczeniom osób, które si  do niego o to 

zwracaj  oraz w moc nadawania takiego charakteru innym czynno ciom 

przewidzianym przez prawo. Notariusz zapewnia stronom bezpiecze stwo obrotu,  

a swoj  prac  wykonuje w ramach wolnego zawodu, stosuj c przepisy 

obowi zuj cego prawa i przestrzegaj c zasad etyki i praw cz owieka oraz dbaj c  

o godno  zawodu”. Paragraf 1 KEZN stanowi, e notariusz jest zobowi zany do 

przestrzegania podstawowych zasad moralnych, a tak e zasad etyki zawodowej 

obj tych Kodeksem. Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 KEZN naruszenie obowi zków 

wynikaj cych z zasad obj tych Kodeksem stanowi uchybienie powadze i godno ci 

zawodu, za które notariusz odpowiada dyscyplinarnie na podstawie art. 50 Prawa  

o notariacie, przy czym zasady zawarte w Kodeksie stosuje si  odpowiednio do 

publicznej dzia alno ci pozazawodowej notariusza. W Kodeksie Etyki Zawodowej 

notariusza uregulowane zosta y obowi zki ogólne zwi zane mi dzy innymi  

z dba ci  o powag , honor i godno  zawodu, z bezstronno ci  i zachowaniem 

tajemnicy zawodowej (rozdz. 2), obowi zki notariusza wobec stron czynno ci (rozdz. 

3), obowi zki notariusza wobec innych notariuszy (rozdz. 4), obowi zki notariusza 

wobec wspó pracowników (rozdz. 5), wzajemne obowi zki samorz du notarialnego  

i notariuszy (rozdz. 6). 

Katalog kar dyscyplinarnych zosta  uregulowany w art. 51. § 1 p.not. i obejmuje: 

1) upomnienie; 

2) nagan ; 

3) kar  pieni  do wysoko ci pi ciokrotnego przeci tnego miesi cznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw, nie ni sz  od po owy tego 

wynagrodzenia; 
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4) pozbawienie prawa prowadzenia kancelarii. 

Zgodnie z art. 51 § 2 p.not. wymierzenie kary nagany lub kary pieni nej poci ga za 

sob  niemo no  udzia u ukaranego w organach samorz du notarialnego i w s dzie 

dyscyplinarnym przez okres 3 lat. 
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3. Wyniki bada  orzecze  dyscyplinarnych w sprawach s dziów14 

Jakkolwiek badanie obj o orzeczenia wydane w post powaniach dyscyplinarnych 

prowadzonych w latach 2010 – 2012, poni ej zosta y zaprezentowane dane 

dotycz ce post powa  prowadzonych od 2001 r., co lepiej obrazuje problematyk  

odpowiedzialno ci dyscyplinarnej s dziów. We wszystkich tabelach rok 2001 

obejmuje okres od wej cia w ycie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 

dów powszechnych, tj. od 1 pa dziernika 2001 r., poniewa  dopiero od tego 

momentu Ministerstwo Sprawiedliwo ci zacz o rejestrowa  sprawy dyscyplinarne,  

a uzyskanie wcze niejszych danych by o niemo liwe. W tabeli 1 zaprezentowana 

zosta a liczba post powa  dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko s dziom. 

Tabela 1: Liczba post powa  dyscyplinarnych przeciwko s dziom 

 200115 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Czynno ci 
wyja niaj ce 

niezako czone 
wszcz ciem 
post. dysc. 

 

9 108 62 46 62 83 71 51 46 24 29 

Wszcz te 
post powania 
dyscyplinarne 

 
9 76 54 62 73 60 55 58 56 47 43 

 

Z zaprezentowanego zestawienia wynika, e poza rokiem 2002 i 2005, w którym 

nast pi  wzrost liczby post powa  dyscyplinarnych, ilo  post powa  

dyscyplinarnych przeciwko s dziom utrzymuje si  na wzgl dnie sta ym poziomie,  

z niewielk  tendencj  zni kow . Ciekawe wyniki uzyskano, porównuj c liczb  

czynno ci wyja niaj cych oraz wszcz tych post powa  dyscyplinarnych. W latach 

2002 – 2003 oraz 2006 – 2007 odnotowano wi ksz  liczb  czynno ci wyja niaj cych 

                                            
14 W rozdziale tym zosta y wykorzystane dane opracowane przeze mnie w artykule, pt. Kondycja 
zawodu s dziowskiego z trzech perspektyw, [w:] Zawody prawnicze, red. T. Gardocka, J. Sobczak, 
Wydawnictwo Adam Marsza ek, Toru  2010, ss. 54-72, uzupe nione o dane za rok 2010-2012 
uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwo ci oraz opracowane samodzielnie na podstawie nades anych 
wyroków. 
15 Dane statystyczne opracowane na podstawie informacji uzyskanych ze Stanowiska Pracy do Spraw 
Odpowiedzialno ci Dyscyplinarnej S dziów Departamentu Kadr Ministerstwa Sprawiedliwo ci. 
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w stosunku do liczby wszcz tych post powa  dyscyplinarnych, podczas gdy w latach 

2004-2005 i 2008 – 2011, proporcja ta by a odwrotna. 

W post powaniach dyscyplinarnych dominuj  przewinienia s bowe, polegaj ce 

ównie na nieterminowym sporz dzaniu uzasadnie , zawinionej przewlek ci 

post powania, zmianie tre ci decyzji procesowej po jej wydaniu, ingerencji w tre  

protoko ów, nieuzasadnione odraczanie publikacji wyroku. Z kolei uchybienie 

godno ci zawodu polega o mi dzy innymi na pope nieniu przest pstwa, aroganckim 

zachowaniu w stosunku do stron, itp. W nielicznych wypadkach naruszenie godno ci 

zawodu polega o na pope nieniu przez s dziego przest pstwa. W tabeli 2. zosta y 

wskazane rodzaje przewinie  dyscyplinarnych pope nionych w latach 2001 – 2011. 

Tabela 2: Rodzaje przewinie  dyscyplinarnych 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201216 

Uchybienie 
godno ci 

urz du 
3 24 14 24 31 23 17 25 16 18 14 10 

Przewinienie 
bowe* 6 52 40 38 42 37 38 33 40 29 29 25 

Ogó em 9 76 54 62 73 60 55 58 56 47 43 35 

Procent** 50,00 46,15 35,00 63,15 73,80 62,16 44,73 75,75 40,00 61,70 67,44 71,42 

*  Kategoria przewinie  s bowych obejmuje tak e ra  i oczywist  obraz  przepisów prawa 

** Stosunek procentowy liczby przewinie  dyscyplinarnych polegaj cych na uchybieniu godno ci 
urz du do ogó u przewinie  dyscyplinarnych 

Niepokoj cy jest stosunkowo wysoki odsetek przewinie  dyscyplinarnych 

polegaj cych na uchybieniu godno ci urz du w stosunku do przewinie  s bowych. 

Rekordowy pod tym wzgl dem by  rok 2008, w którym odsetek ten wyniós  a  75,75, 

podczas gdy w roku 2003 wynosi  on zaledwie 35, za  w roku 2009 – 40. 

Oceniaj c charakter przewinie  dyscyplinarnych polegaj cych na uchybieniu 

godno ci zawodu, przeprowadzono analiz  liczby wniosków o poci gni cie s dziego 

do odpowiedzialno ci karnej. Dodatkowo przeanalizowano stosunek liczby 

                                            
16 Opracowanie w asne na podstawie wyroków nades anych do bada  przez s dy apelacyjne. 
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przewinie  dyscyplinarnych, w których zezwolono na poci gni cie s dziego do 

odpowiedzialno ci karnej do ogólnej liczby przewinie  dyscyplinarnych (tabela 3). 

Tabela 3: Wnioski o poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ogó em 3 22 11 12 12 19 25 15 11 11 13 

Zezwolono 0 8 7 9 7 9 8 7 4 1 4 

Nie 
zezwolono 2 14 2 1 5 8 5 5 5 5 6 

Procent* 0,00 10,52 12,96 14,51 9,58 15,00 14,54 12,06 6,06 2,13 9,30 

* Stosunek procentowy liczby zezwole  na poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej do 
ogólnej liczby przewinie  dyscyplinarnych 

Odsetek przest pstw w ród przewinie  dyscyplinarnych nie jest wysoki, kszta tuje si  

w granicach od 2,13 (w roku 2010) do 15,00 (w roku 2006). Od roku 2007 wida  

coroczny spadek liczby przest pstw w ród przewinie  dyscyplinarnych, jednak okres 

ten jest zbyt krótki, by móc stwierdzi , e tendencja ta ma charakter sta y. 

Konieczno  ustalenia stosunku procentowego liczby zezwole  na poci gni cie 

dziego do odpowiedzialno ci karnej do ogólnej liczby przewinie  dyscyplinarnych, 

a nie do liczby przewinie  stanowi cych uchybienie godno ci zawodu wynika a  

z faktu, e w ród spraw, w których nie zezwolono na poci gni cie do 

odpowiedzialno ci karnej, by y czyny, które wype nia y znamiona przest pstwa 

okre lonego w art. 270 § 1 k.k., np. polegaj ce na sfa szowaniu tre ci protoko u 

rozprawy, dokonaniu poprawek w tre ci protoko u lub decyzji procesowej  

z naruszeniem trybu okre lonego w art. 105 § 1 k.p.k. W przypadku braku 

zezwolenia na poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej, zarzut  

w post powaniu dyscyplinarnym obejmowa  przewinienie s bowe a nie 

przewinienie zwi zane z uchybieniem godno ci urz du. 

Struktur  przest pstw, w sprawach, o które wyst piono z wnioskiem o poci gni cie 

dziego do odpowiedzialno ci karnej, przedstawia tabela 4. 
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Tabela 4: Typy przest pstw obj tych wnioskiem o zezwolenie na poci gni cie 
do odpowiedzialno ci karnej 

 20011 20022 20033 20044 20055 2006 2007 2008 2009 2010
0 

2011
1 

Zezwolono 
 na 

poci g-
ni cie 

 do 
odpowie-
dzialno ci 

karnej 

bd 177§1 
177§2 
238 
228§1 
286§1  
k.k. 

178a§1 
228§1 
271§1 
231§1 
233§1  
k.k. 

178a§1
177§1 i  
177§2 
271§1 
228§1 i 
233§1  
k.k. 

177§2 
178a§1
228§1 i 
3 
278§1 
271§1 
k.k. 

177§2 
178a§1
228§1 i 
3 
270§1 i 
271§1  
k.k. 

199§1 
233§6 
178a§1 
i 3 
271§1 
270§1  
k.k. 

299§1 
233§1 i 
6 
178a§1 
i 3 k.k. 

299§1 
233§1 i 
6 
178a§1 
i 3 k.k. 

bd bd 

Nie 
zezwolono 
na poci g-
ni cie do 
odpowie-
dzialno ci 

karnej 

177§1
226§1
k.k. 

189§2 
178a§1
207§1 
231§1 
276 
271§1 
270§1  
k.k. 

177§1 
216§1 
157§1  
k.k. 

207§1  
k.k. 

177§1 
231§1 
271§1  
k.k. 

177§1 
231§1 
228§1 i 
3 
271§1 
270§1  
k.k. 

228 
§1 i 3 
231§1 
271§1 
177§1 
157§  
k.k. 

228§1 i 
3 
212§2 
296§1 
177§1 
231§1 
k.k. 

228§1 i 
3 
212§2 
296§1 
177§1 
231§1 
k.k. 

bd bd 

 

Dane zawarte w tabeli 4 zestawienie maj  charakter zbiorczy, bez wskazania liczby 

poszczególnych przest pstw, w sprawach o które zezwolono, lub nie wydano 

zezwolenia na poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej. Brak 

szczegó owych danych odno nie do liczby poszczególnych typów przest pstw 

uniemo liwia wyci gni cie autorytatywnych wniosków. Zwraca jednak uwag ,  

e w ród przest pstw, w sprawach o które s d dyscyplinarny zezwoli  na 

poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej, dominuj  czyny z art. 178a k.k. – 

7 spraw (4 – 178a § 1 k.k. oraz 3 – 178a § 1 i 3 k.k.), podczas gdy nie zezwolono na 

poci gni cie do odpowiedzialno ci karnej w sprawie o czyn z art. 178a § 1 k.k. tylko 

w jednym przypadku. Drug  najliczniejsz  grup , w sprawach, o które zezwolono na 

poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej, stanowi  przest pstwa z art. 271 

§ 1 k.k. (5 przypadków). Co ciekawe w 4 przypadkach nie zezwolono na poci gni cie 

do odpowiedzialno ci karnej o ten czyn. 

Bardzo istotnym elementem oceny odpowiedzialno ci dyscyplinarnej s dziów jest 

analiza struktury kar dyscyplinarnych wymierzanych w tych post powaniach.  

W Tabeli 5. przedstawiona zosta a charakterystyka kar wymierzanych za 

przewinienia dyscyplinarne. 
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Tabela 5: Kary dyscyplinarne wymierzone wobec s dziów 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Upomnienie 
 - 18 12 12 23 18 16 16 16 20 21 

Nagana 
 2 18 17 24 19 19 14 9 11 13 12 

Usuni cie  
z zajmowanej 

funkcji 
- 4 2 - 2 2 2 1 4 1 2 

Zawieszenie 
waloryzacji 

uposa enia** 
- 5 1 3 1 1 1 - - - - 

Przeniesienie 
na inne 
miejsce 

bowe 
- 4 4 2 4 3 7 3 4 4 1 

enie 
dziego  

z urz du 
- 6 4 3 4 1 1 3 1 1 2 

Pozbawienie 
prawa 

spoczynku** 
- - 1 1* - - - - - - - 

* Pozbawienie prawa spoczynku wraz z prawem do uposa enia 

** Kara orzeczona wobec s dziego w stanie spoczynku 

Zauwa alne jest cz stsze wymierzanie kar naj agodniejszych (upomnienia, nagany)  

i zdecydowanie rzadkie wymierzanie kar najsurowszych, z enia s dziego z urz du 

(w latach 2002 - 2011 – 26 przypadków) i pozbawienia prawa spoczynku  

(2 przypadki), co jest zrozumia e w wietle faktu, e kara dyscyplinarna z enia 

dziego z urz du i pozbawienia prawa spoczynku ma charakter wyj tkowy  

i powinna by  orzekana wy cznie w sprawach o najci sze przewinienia 

dyscyplinarne, gdy stopie  spo ecznej szkodliwo ci czynu zarzuconego s dziemu 

jest wyj tkowo du y. Wydaje si , e do przewinie  dyscyplinarnych uzasadniaj cych 

wymierzenie kar najsurowszych (z enia z urz du, pozbawienia prawa spoczynku  

i prawa do uposa enia) nale y pope nienie przez s dziego przest pstwa umy lnego, 

prowadzenie rozprawy w stanie nietrze wo ci, a tak e umy lne, szczególnie ra ce 

naruszenie przepisów prawa, które wywo uje dla uczestnika post powania s dowego 

wyj tkowo ci kie, negatywne skutki prawne, np. niewa no  post powania 

cywilnego, uprawomocnienie wyroku nies usznie skazuj cego na kar  pozbawienia 

wolno ci w sprawie karnej, zw aszcza je li kara ta zosta a w ca ci lub cz ci 

odbyta. 
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Zaprezentowane powy ej dane statystyczne zosta y skonfrontowane z wynikami 

bada  empirycznych, które przeprowadzono na podstawie analizy nades anych przez 

dy Apelacyjne wyroków zapad ych w sprawach dyscyplinarnych przed tymi s dami 

w latach 2010 – 2012. Nale y przy tym podkre li , e liczba spraw rozpoznanych 

przez dany s d dyscyplinarny nie oznacza liczby s dziów tej apelacji, przeciwko 

którym prowadzone by o post powanie dyscyplinarne, bowiem co prawda art. 110  

§ 3 u.s.p. przewiduje, e do rozpoznania spraw dyscyplinarnych, w ciwy miejscowo 

jest s d dyscyplinarny, w okr gu którego pe ni s  s dzia obj ty post powaniem, 

je eli jednak sprawa dotyczy s dziego s du apelacyjnego albo s dziego s du 

okr gowego w ciwy jest inny s d dyscyplinarny wyznaczony, na wniosek rzecznika 

dyscyplinarnego, przez Pierwszego Prezesa S du Najwy szego. W Tabeli 6. 

zaprezentowano liczb  wyroków nades anych do bada  w sprawach dyscyplinarnych 

przeciwko s dziom. 

Tabela 6. Liczba wyroków nades anych do bada  w sprawach dyscyplinarnych 
przeciwko s dziom prowadzonych w latach 2010 – 2012. 

d Apelacyjny  2010 2011 2012 Razem 
Bia ystok 1 0 3 4 
Gda sk 4 3 2 9 
Katowice 11 4 9 24 
Lublin 8 3 10 21 

ód  5 7 5 17 
Pozna  2 12 7 21 
Rzeszów 2 2 2 6 
Szczecin 2 2 3 7 
Warszawa 2 4 1 7 
Wroc aw 3 3 2 8 
Razem 40 40 44 124 
 

W pierwszej kolejno ci analizie poddane zosta y rodzaje przewinie  dyscyplinarnych, 

przy czym uznano za zasadne ustalenie cz sto ci wyst powania przewinie  

bowych maj cych charakter ra cego naruszenia przepisów prawa. Przewinienia 

tego rodzaju maj  szczególny charakter i wywo uj  najdalej id ce skutki prawne, np. 
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bezprawne pozbawienie wolno ci w post powaniu karnym, niewa no  

post powania cywilnego, przewlek  post powania s dowego, itp. W tabelach 7 - 

9 zaprezentowane zosta y rodzaje przewinie  dyscyplinarnych rozpatrywanych  

w poszczególnych s dach dyscyplinarnych w latach 2010 – 2012. 

Tabela 7. Rodzaje przewinie  dyscyplinarnych rozpatrywanych  
w poszczególnych s dach dyscyplinarnych w 2010 r. 

 

G
da
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W
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a 

W
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c
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B
ia

ys
to

k 

P
oz

na
 

R
az

em
 

Przewinienie s bowe 
inne ni  ra ce naruszenie 
prawa 

1 2 4 1 2 0 0 1 1 0 12 

Ra ce naruszenie przepisów 
prawa 0 2 1 5 0 1 2 3 1 2 17 

Uchybienie godno ci 3 1 2 3 0 2 1 0 0 2 14 

Razem 4 5 7 9 2 3 3 4 2 4 43 

 

Tabela 8. Rodzaje przewinie  dyscyplinarnych rozpatrywanych  
w poszczególnych s dach dyscyplinarnych w 2011 r. 
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Przewinienie s bowe 
inne ni  ra ce naruszenie prawa 0 1 1 1 0 1 1 0 0 3 8 

Ra ce naruszenie przepisów prawa 0 3 1 3 1 0 3 3 0 7 21 

Uchybienie godno ci 3 2 0 2 1 2 1 1 0 2 11 

Razem 3 6 2 6 2 3 5 4 0 12 43 
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Tabela 9. Rodzaje przewinie  dyscyplinarnych rozpatrywanych  
w poszczególnych s dach dyscyplinarnych w 2012 r. 

 G
da

sk
 

ód
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W
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sz
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W
ro

c
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B
ia
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k 

P
oz
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R
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em
 

Przewinienie s bowe 
inne ni  ra ce naruszenie prawa 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 6 

Ra ce naruszenie przepisów prawa 0 0 5 8 2 1 1 0 2 0 19 

Uchybienie godno ci 1 1 4 1 0 0 0 1 1 1 10 

Razem 2 3 10 9 2 2 1 1 3 2 35 

 

Z przedstawionych danych wynika, e w post powaniach dyscyplinarnych 

prowadzonych przeciwko s dziom dominuj  przewinienia dyscyplinarne stanowi ce 

ra ce naruszenie przepisów prawa (17 – 2010 r., 21 – 2011 r., 19 – 2012 r.),  

co musi budzi  niepokój. Nawet przy post puj cej inflacji prawa i licznych jego 

zmianach trudno sobie wyobrazi , e s dzia nie zna obowi zuj cych przepisów. 

Nale y raczej przypuszcza , e s dziowie wiadomie ami  przepisy, co stawia pod 

znakiem zapytania ich przydatno  do sprawowania urz du. 

W Tabelach 10 - 12 przedstawiona zosta a struktura kar dyscyplinarnych 

wymierzanych w latach 2010 – 2012 za przewinienia dyscyplinarne pope nione przez 

dziów. 

Tabela 10. Kary dyscyplinarne wymierzane w 2010 r. przez s dy dyscyplinarne 
wobec s dziów. 

 Gda sk ód  Lublin Katowice Rzeszów Szczecin Warszawa Wroc aw Bia ystok Pozna  

Upomnienie 0 2 3 3 2 1 2 0 1 1 

Nagana 1 2 2 2 0 1 1 0 0 1 
Przeniesienie 
na inne 
miejsce s bowe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Usuni cie 
z funkcji 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 31

enie z urz du 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Odst pienie 
od kary 3 1 2 4 0 0 0 2 0 0 

Umorzenie 
w zakresie kary 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 

Pozbawienie 
prawa spoczynku 
z prawem 
do uposa enia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Zawieszenie 
podwy szenia 
uposa enia 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Razem 4 5 8 12 2 2 3 3 1 5 

 

W 2 wypadkach (SA w Gda sku i SA w odzi) wydane zosta y wyroki uniewinniaj ce 

od zarzutu pope nienia przewinienia dyscyplinarnego. 

Tabela 11. Kary dyscyplinarne wymierzane w 2011 r. przez s dy dyscyplinarne 
wobec s dziów. 

 Gda sk ód  Lublin Katowice Rzeszów Szczecin Warszawa Wroc aw Bia ystok Pozna  

Upomnienie 1 2 1 1 0 1 2 1 0 3 

Nagana 0 1 0 0 1 1 2 2 0 3 

Przeniesienie 
na inne 
miejsce s bowe 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 

Usuni cie 
z funkcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

enie z urz du 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Uniewinnienie 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Odst pienie 
od kary 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 

Umorzenie kary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pozbawienie 
prawa spoczynku 
z prawem 
do uposa enia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zawieszenie 
podwy szenia 
uposa enia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 1 5 3 2 2 2 4 4 0 10 

 

W 3 przypadkach (SA w Gda sku 2, SA w Katowicach - 1) wydane zosta y wyroki 

uniewinniaj ce od zarzutu pope nienia przewinienia dyscyplinarnego. 
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Tabela 12. Kary dyscyplinarne wymierzane w 2012 r. przez s dy dyscyplinarne 
wobec s dziów. 

 Gda sk ód  Lublin Katowice Rzeszów Szczecin Warszawa Wroc aw Bia ystok Pozna  

Upomnienie 0 0 3 4 0 0 1 0 1 0 

Nagana 2 1 4 3 0 0 0 0 1 1 

Przeniesienie 
na inne 
miejsce s bowe 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Usuni cie 
z funkcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

enie z urz du 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Uniewinnienie 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Odst pienie 
od kary 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 

Umorzenie kary 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
Pozbawienie 
prawa spoczynku 
z prawem 
do uposa enia 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Zawieszenie 
podwy szenia 
uposa enia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 2 3 9 8 2 1 1 1 1 2 

 

W 3 przypadkach (SA w Lublinie, SA w Katowicach, SA w Szczecinie) wydane 

zosta y wyroki uniewinniaj ce od zarzutu pope nienia przewinienia dyscyplinarnego. 

Analiza orzekanych kar dyscyplinarnych prowadzi do wniosku, e regu  jest 

orzekanie kar naj agodniejszych, tj. upomnienia i nagany. Do zupe nych wyj tków 

nale y z enie s dziego z urz du, mimo e przewinienia dyscyplinarne polegaj ce 

na ra cym naruszeniu przepisów prawa, które przynajmniej teoretycznie powinny 

skutkowa  wymierzaniem kar najsurowszych, s  stosunkowo cz ste. Ten brak 

koherencji jest charakterystyczny dla rozstrzygni  dyscyplinarnych w sprawach 

adwokatów, o czym b dzie mowa poni ej.  
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4. Wyniki bada  orzecze  dyscyplinarnych prowadzonych 
przeciwko adwokatom 

Nie ma statystyk obrazuj cych liczb  post powa  dyscyplinarnych prowadzonych 

przeciwko adwokatom, nie mo na wi c dokona  analizy podobnej do tej, jaka zosta a 

przeprowadzona w przypadku post powa  dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko 

dziom. Analiz  oparto na aktach spraw rozpoznanych przez s dy dyscyplinarne. 

Do bada  nades ano 336 orzecze  wydanych w s dach dyscyplinarnych 21 

Okr gowych Rad Adwokackich, przy czym ze wzgl du na anonimizacj  danych 

dokonan  przez poszczególne Rady, które usuwa y w tre ci nades anych orzecze  

nie tylko nazwiska obwinionych, lecz tak e oznaczenie siedziby s du 

dyscyplinarnego, nie by o mo liwe wyodr bnienie liczby spraw rozpoznanych przez 

poszczególne s dy dyscyplinarne. W poni szych tabelach zaprezentowane zosta y 

zatem dane zbiorcze, dotycz ce cznie wszystkich spraw dyscyplinarnych.  

W pierwszym rz dzie poddano analizie sposoby zako czenia post powa  

dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko adwokatom w latach 2010 – 2012 (tabela 

13.). 

Tabela 13. Sposoby zako czenia post powania dyscyplinarnego przeciwko 
adwokatom. 

Sposób zako czenia post powania dyscyplinarnego Liczba % 
Ukaranie 237 75,47 
Uniewinnienie 25 7,95 
Umorzenie post powania dyscyplinarnego 34 10,82 
Odmowa wszcz cia post powania dyscyplinarnego  16 5,09 
Zawieszenie post powania  2 0,63 
Razem 314 100,00 
 

Jak wida  z przedstawionych wyników, zdecydowana wi kszo  wszcz tych 

post powa  dyscyplinarnych ko czy si  orzeczeniami o ukaraniu (75,75%). Tylko 

5,09% spraw ko czy o si  odmow  wszcz cia post powania dyscyplinarnego,  

co nale y uzna  za pozytywny objaw, bowiem wiadczy on o wysokim stopniu 

„samo wiadomo ci” rodowiska adwokackiego. 
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W tabeli 14. przedstawiona zosta a charakterystyka kar dyscyplinarnych  

w powy szych sprawach. 

Tabela 14. Rodzaje kar dyscyplinarnych wymierzonych w latach 2010 – 2012 

Rodzaj kary Liczba % 
Upomnienie 92 37,24 

Nagana 55 22,26 

Zawieszenie w czynno ciach 18 7,28 

Zakaz wykonywania patronatu 15 6,07 

Kara pieni na 50 20,24 

Wydalenie z zawodu 17 6,88 

Razem 247 100,00 
 

Zgodnie z przewidywaniami, w sprawach dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko 

adwokatom dominowa y kary naj agodniejsze, tj. upomnienie (37,24%),  oraz nagana 

(22,26%). cznie w ten sposób ukaranych zosta o niemal 60% obwinionych, wobec 

których wydano orzeczenie o ukaraniu. Z kolei kar  najsurowsz , wydalenia  

z zawodu, orzeczono a  w 17 przypadkach (6,88%), z czego w ponad 90% 

przypadków powodem orzeczenia tej kary by o niep acenie sk adek. Wydaje si  

wr cz, e w przekonaniu „adwokackich” s dów dyscyplinarnych jest to g ówny powód 

usuni cia z zawodu obwinionego adwokata. Podobnie jak w przypadku 

post powania dyscyplinarnego przeciwko s dziom, o czym by a ju  mowa powy ej, 

regu  jest orzekanie kar naj agodniejszych, tj. upomnienia i nagany. Jednak a   

w 20,24% przypadków wymierzono kar  pieni . Do zupe nych wyj tków nale y 

enie s dziego z urz du, mimo e przewinienia dyscyplinarne polegaj ce na 

ra cym naruszeniu przepisów prawa, które przynajmniej teoretycznie powinno 

skutkowa  wymierzaniem kar najsurowszych, s  stosunkowo cz ste. 

Analizuj c kwestie szczegó owe, dostrze ono du y rozd wi k pomi dzy 

przyjmowanymi kwalifikacjami prawnymi. Wskazywano jako podstaw  art. 80 p.adw., 

art. 80 p.adw. w zwi zku z odpowiednim paragrafem (paragrafami) Zbioru Zasad 

Etyki Adwokackiej lub paragraf Zbioru Zasad w zwi zku z art. 80 p.adw. 
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Zdarza y si  kwalifikacje wy cznie obejmuj ce przepisy Zbioru Zasad Etyki 

Zawodowej, co nale y uzna  za b d. Zbiór ten jest kodeksem deontologicznym 

uchwalanym przez Naczeln  Rad  Adwokack , nie jest aktem prawa powszechnego. 

Podstaw  odpowiedzialno ci dyscyplinarnej stanowi art. 80 prawa o adwokaturze i to 

on powinien by  wskazywany w kwalifikacji prawnej czynu. 
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5.  Wnioski 

Analiza dogmatyczna przepisów reguluj cych odpowiedzialno  dyscyplinarn  

prawniczych zawodów zaufania publicznego prowadzi do wniosku, e utrzymywanie 

odpowiedzialno ci tego rodzaju i pozostawienie jej w r ku poszczególnych korporacji 

jest w dalszym ci gu uzasadnione. Przes dza o tym przede wszystkim konieczno  

zachowania autonomii poszczególnych grup zawodowych oraz fakt, e delikty 

dyscyplinarne s  czynami godz cymi w interesy i prawid owo  funkcjonowania 

danej grupy, a tylko po rednio naruszone zostaj  interesy ogólnospo eczne. 

Oceniaj c wyroki zapad e w sprawach dyscyplinarnych, mo na stwierdzi , e s dy 

dyscyplinarne prawid owo identyfikuj  delikty dyscyplinarne. Pojawia si  jednak 

tpliwo  co do wymiaru kar orzekanych za dane przewinienie. Jest to szczególnie 

widoczne w przypadku orzecze  s dów dyscyplinarnych w sprawach dotycz cych 

ra cego naruszenia prawa przez s dziego lub adwokata. Niepokoj ca jest wr cz 

pob liwo  adwokackich s dów dyscyplinarnych w przypadkach zawinionego, 

ra cego uchybienia obowi zkom zawodowym, które wywo o niekorzystne skutki 

dla osoby reprezentowanej przez obwinionego. Dotyczy to zw aszcza takich skutków 

jak uprawomocnienie si  wyroku niekorzystnego dla oskar onego, gdy obro ca  

w sposób zawiniony uchybi  terminowi do wniesienia apelacji, utrata mo liwo ci 

zaskar enia przez klienta orzeczenia niekorzystnego dla klienta w post powaniu 

cywilnym, itp. Tymczasem regu  jest, e za tego rodzaju przewinienie wymierzana 

jest kara upomnienia, która jest najmniejsz  dolegliwo ci  dla adwokata. Taka sama 

sytuacja ma miejsce w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno ci obro cy na 

rozprawie, co skutkuje konieczno ci  kilkakrotnego odraczania rozprawy. Je li si  

zwa y, e odst p pomi dzy kolejnymi terminami rozpraw wynosi rednio pó tora 

miesi ca, to okazuje si , e z winy adwokata rozprawa nie mo e by  prowadzona 

przez pó  roku albo d ej. Skutki procesowe s  bardzo daleko id ce Przewlek  

post powania narusza prawo do rzetelnego procesu karnego uregulowane w art. 6 

Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci. 

Skutki s  jeszcze powa niejsze, je li w post powaniu karnym stosowane s rodki 

zapobiegawcze, zw aszcza tymczasowe aresztowanie. Kara upomnienia za 

przewinienie dyscyplinarne powoduj ce tego rodzaju skutki jest ra co 
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niewspó mierne. wiadczy tak e o lekcewa cym stosunku adwokatów do wymiaru 

sprawiedliwo ci jako takiego i do ochrony praw cz owieka, zw aszcza prawa do 

rzetelnego procesu karnego. 

Wzrost liczby post powa  dyscyplinarnych przeciwko s dziom nale y uto samia  nie 

tyle z obni eniem, lecz z podwy szeniem standardów etycznych s dziów, wi ksz  

transparentno ci  ich dzia ania, spot gowaniem poczucia odpowiedzialno ci  

i znaczenia funkcji jak  pe ni  oraz wiadomo ci, e szczególny charakter tego 

zawodu wyklucza tolerowanie zachowa  sprzecznych z tymi standardami we 

asnym rodowisku. Zmieni o si  tak e nastawienie policjantów i prokuratorów, 

którzy nie s  ju  tak sk onni do tolerowania sprawców przewinie  dyscyplinarnych 

ród s dziów. Analizuj c orzekane kary dyscyplinarne odnosi si  jednak wra enie, 

e rodowisko s dziowskie zatrzyma o si  w pó  drogi. S dy dyscyplinarne zdaj  si  

nie mie adnych wzgl dów dla konsekwencji, jakie dzia anie obwinionego s dziego 

wywo uje dla uczestnika post powania s dowego. Nierzadko skutkiem takim jest 

naruszenie praw cz owieka, a w szczególno ci prawa do rzetelnego procesu karnego 

lub procesu cywilnego z powodu jego przewlek ci albo zamkni cia drogi s dowej 

(art. 6 EKPC), naruszenie prawa do wolno ci i bezpiecze stwa osobistego (art. 5 

EKPC). Zupe nie niezrozumia e jest tolerowanie w swoich szeregach s dziów, którzy 

dopuszczaj  si  przest pstw umy lnych, na czele z przest pstwem okre lonym  

w art. 178a k.k. agodne orzeczenia w tego rodzaju sprawach tworz   

w spo ecze stwie poczucie bezkarno ci s dziów i obni aj  autorytet tego zawodu. 

Przeprowadzone w 2013 r. badania CBOS na temat presti u zawodów wykaza o,  

e zawód s dziego plasuje si  na 15 miejscu w rankingu spo ecznego presti u z 60% 

wskaza  du ego powa ania, a wyprzedzaj  go zawody: stra aka (87%), profesora 

uniwersytetu (82), górnika (81), robotnika wykwalifikowanego, np. tokarza, murarza 

(80), piel gniarki (78), in yniera pracuj cego w fabryce (78), nauczyciela (74), 

lekarza (71), rolnika indywidualnego na rednim gospodarstwie (66), oficera 

zawodowego w randze kapitana (63), informatyka, analityka komputerowego (63), 

ksi gowego (63), adwokata (63), w ciciela ma ego sklepu (61) i przedsi biorcy, 

ciciela du ej firmy (61).17 Co wi cej, analiza tendencji zmian w spo ecznych 

                                            
17 A. Cybulska, Komunikat Bada  Presti  zawodów, CBOS, BS 164/2013, Warszawa 2013, 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_164_13.PDF, w zestawieniu powy ej podane zosta y dane 
znormalizowane, patrz tabela 2 Komunikatu, s. 7. W ocenach bezwzgl dnych s dzia uzyska  60% 
wskaza  wysokiego powa ania. 
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ocenach presti u zawodu s dziego wskazuje, e od 1995 r. presti  ten jest coraz 

mniejszy, a tendencja ta, jakkolwiek niewielka, jest sta a. W 1995 r. zawód s dziego 

mia  71% du ego poparcia, by w kolejnych latach obj tych badaniem poparcie to 

zmniejsza o si : 1996 r. – 69%, 1999 r. – 70%, 2008 r. – 67%. 

Podsumowuj c, wydaje si , e kary dyscyplinarne (w obu zawodach prawniczych) 

wymierzane przez s dy dyscyplinarne nie s  w rzeczywisto ci zagwarantowaniu 

realizacji wysokich standardów etycznych i merytorycznych wykonywania zawodu, 

lecz ochronie cz onków grupy zawodowej poci gni tych do odpowiedzialno ci 

dyscyplinarnej przed nadmiern  dolegliwo ci , która mog aby spotka  ich na skutek 

wymierzenia kary dyscyplinarnej, co nie stanowi o przecie  ratio legis przepisów 

post powania dyscyplinarnego. Taki pogl d wyra aj  tak e adwokaci i s dziowie. 

Konieczna jest zmiana konstrukcji nie tyle materialnych podstaw odpowiedzialno ci 

dyscyplinarnej, poniewa  te, ze wzgl du na charakter poszczególnych zawodów 

prawniczych, musz  by  odr bne i dostosowane do potrzeb konkretnego zawodu,  

ile tryb post powania dyscyplinarnego. Nale y przede wszystkim rozwa  zmian  

dów rozpoznaj cych sprawy dyscyplinarne. Pozostawienie orzekania w r kach 

przedstawicieli w asnej korporacji zawodowej nie jest efektywne, zw aszcza z punktu 

widzenia pokrzywdzonego, którego interesów w ogóle nie bierze si  pod uwag . 

Przemy lenia wymaga tak e, czy nie by oby zasadne ograniczenie stosowania 

przepisów Kodeksu post powania karnego w post powaniu dyscyplinarnym. Chocia  

w za eniu odes anie do norm tego Kodeksu mia o s  przede wszystkim 

uporz dkowaniu post powania dyscyplinarnego, ograniczeniu regulacji 

post powania dyscyplinarnego w ustawach szczególnych, a tak e ochronie praw 

obwinionego przez stosowanie norm gwarancyjnych zawartych w Kodeksie 

post powania karnego, w praktyce powoduje przewlek  post powania, której 

skutkiem jest nierzadko umorzenie post powania z powodu przedawnienia lub 

umorzenie kary, a w konsekwencji bezkarno  sprawcy przewinienia 

dyscyplinarnego. Nale y stanowczo podkre li , e odpowiedzialno  dyscyplinarna 

nie jest odpowiedzialno ci  karn  (jakkolwiek obie maj ród o w tzw. 

odpowiedzialno ci represyjnej), a co za tym idzie, standardy ochrony praw 

obwinionego w tym post powaniu nie musz  by  tak wysokie jak to ma miejsce  

w post powaniu karnym. 
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6. Stany faktyczne 

1. S d Dyscyplinarny Okr gowej Izby Adwokackiej w L. po rozpoznaniu w dniach 

8 lipca i 8 wrze nia 2010 r. sprawy dyscyplinarnej X. obwinionego o to, e  

w okresie od 16 lipca 2009 do 26 sierpnia 2009 r. w X. naruszy  zasady etyki 

adwokackiej i godno ci zawodu adwokata w yciu prywatnym, poprzez 

wypowiadanie w sprawie XVII 2099/08 S du Rejonowego w X, w której 

wyst powa  jako obwiniony oraz w korespondencji do Prezesa S du 

Okr gowego w X nieuprawnionych opinii jakoby Pan XY powo any  

w wymienionej sprawie jako bieg y z zakresu ruchu drogowego, sfa szowa  

opini  oraz wy udzi  nienale ne mu wynagrodzenie zarówno w tej jak i w 

innych sprawach, co godzi o w godno  wymienionego bieg ego, tj. o czyn  

z § 28 w zw. z § 4 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godno ci Zawodu – 

uchwa y nr 2/XVIII/98 z dnia 10 pa dziernika 1998 roku w zw. z art. 80 Prawa 

o adwokaturze, uzna  go winnym pope nienia zarzuconego mu przewinienia  

i wymierzy  mu kar  pieni  w wysoko ci dziesi ciokrotno ci podstawowej 

sk adki izbowej. Obci  go równie  kosztami post powania dyscyplinarnego 

w formie op aty zrycza towanej w cznej kwocie 1574,55 z . 

W sprawie tej prawid owo zosta  okre lony czas pope nienia przewinienia 

dyscyplinarnego, aprobuj co tak e nale y si  odnie  do sposobu 

zakwalifikowania ci gu zachowa  obwinionego jako jednego przewinienia 

dyscyplinarnego. S usznie tak e s d dyscyplinarny nie wskaza  w kwalifikacji 

prawnej czynu przest pstwa z art. 212 § 1 k.k., bowiem w sprawie tej nie 

prowadzone by o post powanie karne. 

2. S d Dyscyplinarny Okr gowy Izby Adwokackiej w L. po rozpoznaniu w dniach 

14 maja, 15 czerwca, 14 lipca i 11 sierpnia 2011 r. sprawy dyscyplinarnej 

adwokata X, któremu postawiono pi  zarzutów, w tym: 

1. naruszenia godno ci Piotra L. przez nazwanie go w pismach kierowanych 

do S du Rejonowego w S. „nierobem bez ambicji, yj cym na koszt 

spo ecze stwa, bezczelnym do granic choroby psychicznej” (§ 28 w zw.  

z § 16 Zbioru Zasad w zw. z art. 80 p.adw.); 
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2. naruszenia w pa dzierniku 2009 r orzeczonego przez s d dyscyplinarny 

zakazu zawieszenia w czynno ciach zawodu przez wniesienie w okresie 

stosowania tej kary apelacji od wyroku SR na niekorzy  oskar onego  

z daniem wymierzenia kary pozbawienia wolno ci, która zosta a 

orzeczona z warunkowym zawieszeniem wykonania i umieszczenia 

oskar onego w zak adzie odwykowym co by o sprzeczne z interesem 

klienta (§ 63 w zw. z § 6 Zbioru Zasad w zw. z art. 80 p.adw.); 

3. naruszenia w dniu 3 wrze nia 2009 r. orzeczonego przez s d dyscyplinarny 

zakazu zawieszenia w czynno ciach zawodu przez reprezentowanie na 

posiedzeniu XY w charakterze pe nomocnika uczestnika (§ 63 Zbioru 

Zasad w zw. z art. 80 p.adw.); 

4. skierowanie do SR w N.D.M. pozwu przeciwko adwokatowi X o zap at  

1000 z . tytu em odszkodowania za utracony czas i zarobek spowodowany 

rzekomym niestawiennictwem tego adwokata na rozprawie w charakterze 

wiadka, bez powiadomienia w ciwej Rady Okr gowej o takim dzia aniu  

i skorzystania z ewentualnego polubownego za atwienia sporu  

(§ 37 w zw. z § 39 Zbioru w zw. z art. 80 p.adw.); 

5. nierespektowanie w okresie od 22 pa dziernika 2008 r. do 19 maja 2009 r. 

uchwa  ORA w X. z dnia 11.10.2008, 17.12.2008, 11.03.2009 i 19.05.2009 

w przedmiocie wykonania kar dyscyplinarnych zapad ych w czterech 

kolejnych sprawach dyscyplinarnych (§ 63 Zbioru Zasad w zw. z art. 80 

p.adw.) 

uzna  obwinionego za winnego pope nienia zarzuconych mu czynów i za to 

wymierzy  mu: 

- za czyn 1. – kar  zawieszenia w czynno ciach zawodowych na okres 3 lat; 

- za czyn 2. – kar  zawieszenia w czynno ciach zawodowych na okres 4 lat; 

- za czyn 3. – kar  zawieszenia w czynno ciach zawodowych na okres 2 lat; 

- za czyn 4. – kar  zawieszenia w czynno ciach zawodowych na okres 4 lat; 

- za czyn 5. – kar  zawieszenia w czynno ciach zawodowych na okres 4 lat. 
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Na podstawie art. 84 § 1 p.adw. orzeczone kary za przewinienia po czy   

i wymierzy  obwinionemu kar czn  zawieszenia w czynno ciach 

zawodowych na okres 5 lat. Dodatkowo, na podstawie art. 81 ust. 3 p.adw. 

wymierzy  mu kar  5 lat zakazu sprawowania patronatu oraz obci  

zrycza towanymi kosztami post powania w wysoko ci 5 000 z . 

Brak uzasadnienia uniemo liwia ocen  motywów wymierzenia obwinionemu 

takiej kary dyscyplinarnej, jednak ocena ilo ci i jako ci postawionych zarzutów 

musi budzi  w tpliwo  co do zasadno ci ukarania kar  zawieszenia  

w czynno ciach zawodowych i to z dwóch zasadniczych powodów.  

Po pierwsze, s d dyscyplinarny zdaje si  nie bra  w ogóle pod uwag , e kary 

wymierzone obwinionemu adwokatowi w poprzednich 6 sprawach 

dyscyplinarnych nie by y przez niego respektowane, o czym wiadczy 

nagminno  niestosowania si  do orzeczonych przez s dy dyscyplinarne 

zakazów i liczba spraw dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko niemu, a co 

za tym idzie, e obwiniony nie daje r kojmi nale ytego wykonywania zawodu 

adwokata, co powinno go eliminowa  z tego zawodu. Po drugie, mo na mie  

zastrze enia, czy s d dyscyplinarny wzi  pod uwag  skutki procesowe, jakie 

dla strony (klienta obwinionego) niesie dokonywanie czynno ci przez 

adwokata, któremu zawieszono prawo do wykonywania czynno ci 

zawodowych, zw aszcza wtedy, gdy czynno  ta obj ta jest przymusem 

adwokackim (wniesienie apelacji od wyroku s du okr gowego, subsydiarnego 

aktu oskar enia, sporz dzenie kasacji). W procesie karnym czynno  taka jest 

bezskuteczna, a prekluzyjny charakter terminów do wniesienia kasacji  

i subsydiarnego aktu oskar enia powoduje, e strona straci prawo do realizacji 

swoich uprawnie . 

3. S d Dyscyplinarny Okr gowy Izby Adwokackiej w K. w dniu 27 lutego 2012 r. 

umorzy  post powanie w sprawie adwokata X obwinionego o to, e wykonuj c 

obs ug  prawn  firmy M. spó ka z o.o. w P. b c jednocze nie 

pe nomocnikiem firmy Miprotech GmbH w Niemczech reprezentowa   

w sprawie tocz cej si  przed S dem Okr gowym w K. w Wydziale 

Gospodarczym klientów, których interesy by y sprzeczne, czym naruszy  § 46 

Zbioru Zasad. Podstaw  umorzenia by o uznanie, e czyn stanowi wypadek 
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mniejszej wagi. Tak e w tym przypadku brak uzasadnienia uniemo liwia 

ustalenie motywów takiej decyzji, niemniej in abstracto czyn polegaj cy na 

reprezentowaniu podmiotów o sprzecznych interesach procesowych 

charakteryzuje si  wysokim stopniem spo ecznej szkodliwo ci i to niezale nie 

od tego, czy dzia anie adwokata wywo o szkod  dla strony. 

4. S d Dyscyplinarny Okr gowej Izby Adwokackiej w K. orzeczeniem zaocznym 

dnia 1 grudnia 2011 r. obwinionego o to, e w sposób zawiniony, b c 

wielokrotnie wzywany do zap aty obowi zkowych sk adek na ubezpieczenie  

z tytu u odpowiedzialno ci cywilnej oraz p atno ci za Palestr , nie uczyni  tego, 

powoduj c zaleg  w kwocie 2 639 z  z tytu u OC i 989 z  za Palestr , tj.  

o czyn z § 63 Zbioru Zasad, wymierzy  obwinionemu kar  nagany. 

Kara taka jest wyj tkiem w przypadku przewinie  polegaj cych na niep aceniu 

sk adek. Regu  jest orzekanie o wydaleniu z zawodu. Dla przyk adu,  

w sprawie prowadzonej przez ten sam s d dyscyplinarny w K. w sprawie 

adwokata Andrzeja B., któremu postawiono 5 zarzutów, w tym: 

1. niestawiennictwo na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2008 r.  

i nieusprawiedliwienie nieobecno ci, co spowodowa o znaczne trudno ci  

w pracy s du (§ 30 pkt 1 i 2 Zbioru Zasad); 

2. niestawiennictwo na rozprawie w dniu 27 pa dziernika 2008 r.  

i nieusprawiedliwienie nieobecno ci, co spowodowa o znaczne trudno ci  

w pracy s du (§ 30 pkt 1 i 2 Zbioru Zasad); 

3. wbrew obowi zkowi czuwania nad przebiegiem sprawy karnej oraz 

informowania klienta o jej post pach, nie czyni  tego (§ 49 Zbioru Zasad); 

4. w okresie od kwietnia 2008 r. do marca 2010 r. b c wielokrotnie 

wzywany do zap aty obowi zkowych sk adek na ubezpieczenie z tytu u 

odpowiedzialno ci cywilnej, nie uczyni  tego, powoduj c zaleg  w kwocie 

5 264 z  (§ 65 Zbioru Zasad); 

5. w okresie od lipca do listopada 2008 r. pomimo wezwa  ze strony ORA 

dotycz cych ustosunkowania si  do trzech skarg nie udzieli adnych 

wyja nie  w zakre lonym terminie (§ 64 Zbioru Zasad), 
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orzeczeniem z dnia 6 grudnia 2011 r. wymierzono mu za ka de z przewinie   

z pkt. 1-3 kary nagany, natomiast za czyny z pkt. 4 (niep acenie sk adek) i pkt. 

5. (nieustosunkowanie si  do skarg) kary wydalenia z adwokatury. S d 

dyscyplinarny nast pnie orzek  kar czn  wydalenia z adwokatury. 

5. Stosunkowo rzadko zdarzaj  si  post powania dyscyplinarne przeciwko 

aplikantom adwokackim. Przyk adem takiej sprawy jest post powanie 

prowadzone przeciwko aplikantowi Arkadiuszowi K. obwinionemu o to, e: 

1. w dniu 15 marca 2010 r. nie przestrzega  zasad uprzejmo ci wobec patrona 

gro c mu z eniem skargi do Dziekana ORA, które to gro by by y 

zwi zane z wcze niejszym zwróceniem uwagi przez patrona na 

nieterminowe i opiesza e dzia anie w sprawach s bowych aplikanta (§ 31 

Zbioru Zasad); 

2. w marcu 2010 r. w kancelarii adwokackiej swojego patrona w kontaktach  

z klientami podawa  si  za niego, umawia  si  z klientami na spotkania,  

nie informuj c o tym patrona, zachowuj c si  tym samym nielojalnie (§ 31 

Zbioru Zasad); 

3. w okresie od 24 lutego do 1 kwietnia 2010 r. naruszy  zakaz reklamy przez 

umieszczanie w lokalnym dzienniku og osze  prasowych, w których 

reklamowa  swoje us ugi w zakresie udzielania porad prawnych, pisania 

pism procesowych, itp., tym samym pozyskuj c sobie klientów w sposób 

sprzeczny z godno ci  zawodu (§ 23 oraz 23a pkt 1a, b, c Zbioru Zasad). 

d dyscyplinarny orzeczeniem z dnia 27 czerwca 2012 r. uzna  obwinionego 

za winnego wszystkich zarzuconych mu czynów, a nast pnie za przewinienie 

dyscyplinarne opisane w pkt 1 wymierzy  mu kar  zawieszenia w czynno ciach 

zawodowych na okres 2 lat, natomiast za czyny z pkt 2 i 3 kary wydalenia  

z adwokatury. Jako kar czn  orzeczono kar  wydalenia z adwokatury. 

6. S d Apelacyjny – S d Dyscyplinarny w K., sygn. akt ASD 5/11 rozpoznawa  

spraw  s dzi S du Rejonowego w K. Marioli G. obwinionej o dopuszczenie si  

ra cej i oczywistej obrazy przepisów prawa, a to: 
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 obrazy art. 278 § 1 k.p.c. przez dopuszczanie dowodu z opinii bieg ych  

w sprawach niewymagaj cych wiadomo ci specjalnych ( cznie w 7 

sprawach); 

 obrazy art. 219 k.p.c. poprzez czenie spraw do wspólnego rozpoznania,  

a nast pnie ponownego ich roz czania ju  na etapie wyrokowania (7 

spraw); 

 obrazy art. 477 k.p.c. w zw. z art. 3 k.p. poprzez niewezwanie do udzia u  

w sprawie w charakterze pozwanego spó ki jawnej i to mimo wniosku spó ki 

o wst pienie do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego po stronie 

pozwanej, co skutkowa o uchyleniem orzeczenia do ponownego 

rozpoznania, a w ostateczno ci obci eniem Skarbu Pa stwa wydatkami  

w kwocie 2902, 41 z ; 

 obrazy art. 6 k.p.c. i art. 177 § 1 pkt 4 k.p.c. poprzez prowadzenie 

post powania przez ponad dwa lata, inspirowanie drugiej strony do 

powiadamiania prokuratury o pope nieniu przest pstwa przez powoda,  

a nast pnie zawieszenie z tego powodu post powania, mimo e wynik 

sprawy karnej nie móg  mie  i faktycznie nie mia adnego wp ywu na 

rozstrzygni cie sprawy pracowniczej; 

 obrazy art. 6 k.p.c. i art. 236 k.p.c. przez prowadzenie post powania przez 

ponad 3,5 roku, niepodejmowanie czynno ci zmierzaj cych do 

zako czenia sprawy, co skutkowa o zmian  s dziego referenta; 

 obrazy art. 444 § 2 k.p.c. i art. 445 § 2 k.p.c. poprzez b dne przyj cie,  

e uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy przes dza  

o odpowiedzialno ci cywilnej pracodawcy, co skutkowa o uchyleniem 

sprawy do ponownego rozpoznania; 

 obrazy art. 316 § 2 k.p.c. poprzez wielokrotne zamykanie i otwieranie 

rozprawy, mimo e adne istotne okoliczno ci nie ujawni y si   

po zamkni ciu rozprawy (w 3 sprawach); 

 obrazy art. 328 § 2 k.p.c. poprzez sporz dzenie uzasadnie  wyroków  

w sposób nieodpowiadaj cych wymogom prawa (w 2 sprawach); 
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 obrazy art. 467 k.p.c. poprzez niepodejmowanie w ciwych decyzji w toku 

wst pnego badania sprawy, w tym nadanie sprawom dalszego biegu mimo 

niewyegzekwowania od stron wnosz cych pozwy warto ci przedmiotu 

sporu (w 3 sprawach) oraz op at s dowych (w 4 sprawach); 

 obrazy art. 82a u.s.p. poprzez zaniechanie obowi zku permanentnego 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz powielania b dów wbrew 

zaleceniom pokontrolnym (w 8 sprawach – problem nieprawid owego 

roz czania spraw do ponownego rozpoznania, w 7 sprawach – 

nieprawid owo ci w okre laniu zada  dla bieg ych) 

to jest o przewinienie s bowe z art. 107 § 1 ustawy o ustroju s dów 

powszechnych. 

Mariola G. jest s dzi  z 20-letnim sta em s dziowskim, uprzednio przez 12 lat 

pracowa a jako prokurator. W S dzie Rejonowym w P. orzeka a w Wydzia ach: 

Karnym, Rodzinnym, Pracy, Ksi g Wieczystych, w tych ostatnich dwóch 

wydzia ach pe ni a funkcj  przewodnicz cego Wydzia u. By a te  

wiceprezesem S du Rejonowego w P. Z powodu trwa ej niezdolno ci do pracy 

w dniu 18 listopada 2011 r. zosta a przeniesiona w stan spoczynku. Mariola G. 

by a ju  karana dyscyplinarnie. Wyrokiem S du Apelacyjnego – S du 

Dyscyplinarnego w K. za oczywist  i ra  obraz  prawa polegaj  na 

bezzasadnym zwolnieniu od wpisu do ksi g wieczystych od dwóch hipotek po 

160 tys. z otych ka da oraz dopuszczeniu si  przewlek ci post powania w 7 

sprawach, gdzie okresy przewlek ci wynosi y od 3 do 8 miesi cy zosta a 

ukarana upomnieniem.  

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2012 r. S d Dyscyplinarny uzna  obwinion  winn  

zarzuconych jej czynów poza obraz  art. 82a k.p.k. i wymierzy  jej kar  

nagany. W uzasadnieniu wyroku S d wskaza , e ra ca i oczywista obraza 

przepisów prawa mo e dotyczy  wy cznie sfery stosowania prawa  

w post powaniach s dowych, a konkretnie przepisów procesowych. Uzna ,  

e ze wzgl du na rodzaj oraz zwarto  czasow  zachowa  obwinionej 

stanowi  one jedno przewinienie s bowe polegaj ce na ra cej i oczywistej 

obrazie przepisów prawa. „Cho  obwiniona naruszy a ró ne przepisy,  
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to obraza prawa której si 18 dopu ci a ma jedno pod e. Stanowi  go 

niedostatki warsztatowe, które w po czeniu z niewystarczaj  

nieznajomo ci  akt sprawy i niedostatecznym przygotowaniem do jej 

rozpoznania, skutkowa y brakiem koncepcji prowadzenia post powania  

i rozstrzygni cia sprawy”. Stwierdzenie wadliwo ci decyzji podejmowanych 

przez obwinion  nie wymaga g bszej analizy faktycznej i prawnej 

prowadzonych spraw, a wyk adnia stosowanych przez ni  przepisów  

w zasadzie nie budzi w tpliwo ci w praktyce. 

W uzasadnieniu wymiaru kary S d Dyscyplinarny wskaza , e nagana b dzie 

adekwatna do zawinienia obwinionej oraz rodzaju i ci aru przewinienia 

bowego. Jako okoliczno ci agodz ce przyj to przyznanie si  do 

pope nienia zarzucanych czynów i wyra enie skruchy, orzekanie w kilku 

wydzia ach, co „poszerza o spektrum stosowanych instytucji i z pewno ci  nie 

atwia o jej utrzymywania na odpowiednim poziomie orzecznictwa”. 

Okoliczno ci agodz  by y równie  powody przeniesienia jej w stan 

spoczynku. Za okoliczno ci niekorzystne uznano wiadomo  zastrze  do 

prawid owo ci i sposobu jej pracy, fakt, e uprzednia kara dyscyplinarna  

i rodki dyscyplinarne prezesa S du nie odnios y oczekiwanych efektów. 

7. S dzia S du Rejonowej w R. Ewa M.-L. zosta a obwiniona o to, e w okresie 

od 2 stycznia 2004 r. do 14 pa dziernika 2006 r. pe ni c funkcj  

przewodnicz cej Wydzia u Ksi g Wieczystych SR w R. ra co naruszy a 

obowi zki s bowe poprzez uporczywe i d ugotrwa e n kanie i zastraszanie 

pracowników sekretariatu i referendarzy s dowych zatrudnionych  

w kierowanym przez ni  Wydziale, maj c na celu ich poni enie i wywo anie  

u nich zani onej oceny przydatno ci zawodowej, tj. o czyn z art. 107 § 1 u.s.p. 

Wyrokiem S du Apelacyjnego – S du Dyscyplinarnego w K. z dnia 28 

pa dziernika 2008 r. zosta a uznana winn  pope nienia zarzuconego jej 

przewinienia dyscyplinarnego i wymierzy  jej za to kar  upomnienia. Od wyroku 

tego odwo ali si : obwiniona i jej obro ca, a tak e Minister Sprawiedliwo ci  

i Krajowa Rada S downictwa. W odwo aniach tych dwóch ostatnich podmiotów 

zarzucono ra  niewspó mierno  kary. S d Najwy szy – S d Dyscyplinarny 

                                            
18 interpunkcja oryginalna 
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uchyli  zaskar ony wyrok w dniu 18 lutego 2009 r. i przekaza  spraw  do 

ponownego rozpoznania, wskazuj c przy tym, e „przypisanego obwinionej 

zarzutu mobbingu stosowanego z premedytacj  i obejmuj cego wszystkich 

pracowników wydzia u nie da si  logicznie wyprowadzi  z ustale  faktycznych, 

które zosta y przedstawione w uzasadnieniu zaskar onego wyroku”. 

d Apelacyjny – S d Dyscyplinarny w K., sygn. akt ASD 6/09, na rozprawach 

w dniach 2 wrze nia, 6 pa dziernika, 9 listopada, 14 grudnia 2009 r. oraz 11 

stycznia i 18 stycznia 2010 r. rozpozna  spraw  s dzi Ewy M.-L. Wyrokiem  

z dnia 18 stycznia 2010 r. S d Apelacyjny - S d Dyscyplinarny w K. uzna  

obwinion  winn  mobbingu jednego pracownika, referendarza s dowego 

Tomasza S. i na mocy art. 108 § 2 u.s.p. umorzy  post powanie w zakresie 

wymierzenia kary dyscyplinarnej ze wzgl du na up yw 3 lat od pope nienia 

przewinienia dyscyplinarnego. 

W sprawie tej zwracaj  uwag  dwa czynniki. Po pierwsze, ra co niska kara 

wymierzona w pierwszym post powaniu dyscyplinarnym, ca kowicie 

nieadekwatna do stopnia spo ecznej szkodliwo ci i charakteru czynu 

zarzuconego obwinionej, na co w odwo aniach swych zwrócili uwag  Minister 

Sprawiedliwo ci i Krajowa Rada S downictwa. Po drugie, istotnym problemem 

jest d ugotrwa  post powania dyscyplinarnego, którego skutkiem jest 

umorzenie post powania w zakresie kary dyscyplinarnej. Rozprawa 

dyscyplinarna odby a si  w 6 terminach, przy czym odst py pomi dzy 

poszczególnymi terminami wynosi y ponad miesi c. Trudno si  zatem dziwi , 

e z powodu up ywu trzyletniego terminu, o którym mowa w art. 108 § 2 u.s.p., 

umorzono post powanie w zakresie kary. Nale y postulowa , ze wzgl du na 

aksjologi  regulacji odpowiedzialno ci dyscyplinarnej, likwidacj  tego przepisu. 
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