
Teza: konieczność uchylenia orzeczenia.

Sąd pierwszej instancji błędnie ustalił stan faktyczny t. j. ustalił fakty, które wcale nie wynikają z istotnych dowodów,
które sąd wziął pod uwagę i na których się oparł. Błąd tego rodzaju oznacza, że w zaskarżonym orzeczeniu sąd
pierwszej instancji dokonał ustaleń faktycznych dowolnie, bez oparcia w przeprowadzonych dowodach, co skutkuje
koniecznością uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przeprowadzenia postępowania ponownie.

Warszawa, 12 grudnia 2019r.

WO-180/19

ORZECZENIE
Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie,

w składzie następującym:

Przewodniczący: SWSD - Robert Staszewski

Sędziowie: SWSD - Anna Maria Kozłowska – sprawozdawca, SWSD - Janina Kruszewska

Protokolant: Magdalena Senderska

przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego r.pr. Anny Kończyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2019r. odwołania z dnia 23.07.2019 r. wniesionego przez obwinionego
Z. K. od orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. sygn. akt D 122/
X/19 uznającego radcę prawnego Z. K. winnym popełnienia zarzucanych mu deliktów dyscyplinarnych z art. 64 ust.
1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

orzeka:

1.

uchyla zaskarżone orzeczenie z dnia 4 kwietnia 2019 r. sygn. akt D 122/X/19 i przekazuje sprawę Okręgowemu Sądowi
Dyscyplinarnemu OIRP w Katowicach do ponownego rozpoznania,

2.

rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego w wysokości 1200 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście)
pozostawia Sądowi I instancji.

UZASADNIENIE
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (zwany również dalej OSD lub Sąd I
Instancji) orzeczeniem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie sygn. akt D 122/X/19 uznał radcę prawnego Z. K. winnym
tego, że:

1.

działając w Cieszynie w okresie od dnia 20 lutego 2016 r. do dnia 18

grudnia 2016 r. używając adresu e-mailowego: kancelaria.klimczyk@2com.pl we-mailach przesłanych
w dniach: 11.04.2016 r., 22.04.2016 r., 18.07.2016 r., 21.07.2016 r. , 25.07.2016 r., 16.09.2016
r., 21.09.2016 r. i 18.12.2016 r. przesłanych na adres e- mailowy: kamil.sikora@natemat.pl,



anna.drvianska@natemat.pl,krzvsztof.maiak@natemat.pl.kata rzyna.zucho wicz@natemat.pl, użył zwrotów
obraźliwych, wulgarnych, nie licujących z godnością zawodu radcy prawnego, tj. o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia
6 lipca 1982t. o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2115 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia
22 listopada 2014r. i na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz.U. z
2018 r., poz. 2115 ze zm.) wymierzył mu karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu radcy prawnego na czas 2 lat
(dwóch lat) i na podstawie art. 65 ust. 2b ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych karę dodatkową zakaz
wykonywania patronatu na czas 10 lat (dziesięciu lat).

2.

obciążył obwinionego r.pr. Z. K. kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie 2.409,20 zł (dwa tysiące czterysta
dziewięć złotych 20/100)

3.

obciążył obwinionego r.pr. Z. K. kosztami postępowania dyscyplinarnego przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym w
kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

Zaskarżone orzeczenie zostało wydane po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek uchylenia Orzeczenia OSD w
Katowicach z dnia 17 kwietnia 2018r. sygn. akt D 51 /X/18 przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeczeniem z dnia 23
listopada 2018r. sygn. akt WO-134/18.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeczeniem z dnia 23 listopada 2018r. sygn. akt WO- 134/18 uchylił Orzeczenie Sądu I
Instancji na podstawie art. 439 § 1 pkt 5 k.p.k. zgodnie z którym niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych
zarzutów oraz wpływu uchybień na treść orzeczenia, sąd odwoławczy uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli orzeczono
karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie.

OSD w Katowicach orzeczeniem z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie sygn. akt D 51/X/18 uznał obwinionego
winnym zarzucanego mu czynu polegającego na tym, że: działając w Cieszynie w okresie od dnia 20 lutego
2016 r. do dnia 18 grudnia 2016 r. używając adresu e-mailowego: kancelaria.klimczyk@2com.pl we- mailach
przesłanych w dniach: 11.04.2016 r., 22.04.2016 r., 18.07.2016 r., 21.07.2016 r. , 25.07.2016 r., 16.09.2016 r.,
21.09.2016 r. i 18.12.2016 r. przesłanych na adres e-mailowy: kamil.sikora@natemat.pl, anna.dryjanska@natemat.pl,
krzysztof.majak@natemat.pl, katarzyna.zuchowicz@natemat.pl, użył zwrotów obraźliwych, wulgarnych, nie
licujących z godnością zawodu radcy prawnego, tj. o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982*r. o radcach
prawnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i na podstawie
art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1870 ze zm.) wymierzył
mu karę zakazu wykonywania zawodu radcy prawnego na czas 3 lat (trzech lat) i na podstawie art. 65 ust. 2b ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych zakaz sprawowania patronatu na czas 10 lat (dziesięciu lat).

Rozpoznając ponownie sprawę, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:

W Cieszynie w okresie od 12 lutego 2017 roku do 26 czerwca 2017 roku obwiniony wysyłał ze swojego adresu e-
mailowego: kancelaria.klimczyk@2com.pl e- maile, w których odnosił się do artykułów zamieszczonych w portalu:
na Temat. W tych e-mailach, kierowanych na adresy: aaata.komosa@natemat.pl, anna.dryjanska@natemat.pl
katarzvna.zuchowicz@natemat.pl. użył m.in. następujących określeń:

• w e-mailu z dnia 12.02.2017 roku do anna.drvianska@natemat.pl, obwiniony napisał: „przecież ty jesteś nie dość
że gruba to jeszcze głupia!!! Jak tam z pozwem o ułomności? Odpuściłaś? Ha, ha, ha" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 18.02.2017 roku do anna.dryianska@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „stul
pysk" (pisownia oryginalna),



• w e-mailu z dnia 20.02.2017 roku do anna.dryianska@natemat.plr obwiniony napisał między innymi: „Jeśli
macie, D., rodziców to JA przyjdę na cmentarz jak umrą i będę darł ryja jak lewackie bydło, które Popieracie gdy
przyjdzie ta dać im doniczkę z kwiatkiem (...)" (pisownia oryginalna),

• w e-mailach z dnia 15.03.2017 roku do anna.drvianska@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „A wiecie,
dryjańska /specjalnie z małej/ czym różnicie się od tej wspaniałej kobiety? Ona nie ma deformacji. Mózgu.
A mieliście, dryjańska /specjalnie z małej/ ten nic nie znaczący, kosmetyczny w swojej istocie zabieg zwany
przerwaniem ciąży? Jak nie to zamilczta" oraz „a na kiedy masz wyznaczoną operację usunięcia zaćmy mózgu?
Mogę przyspieszyć termin. Będzie lepsze powietrze" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 14.04.2017 roku do katarzvna.zuchowicz@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi:
„Puknijta się w łeb, Z.!" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 02.05.2017 roku do katarzyna.zuchowicz@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi:
„Spójrz na siebie - tynk spadł już dawno (...)" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 04.05.2017 roku do anna.dryianska@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „Co wieta
o wychowaniu dziecka, ułomna kobieto!" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 11.06.2017 roku do agata.komosa@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „Witam
Popapraną propagandzistę! (...) Piszta co chce ta, głupki (...) Jak tam twarz w lustrze?" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 20.06.2017 roku do aqata.komosa@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „(...) Ja się
skontaktuję z tym facetem i razem zaoramy was" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 24.06.2017 roku do agata.komosa@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „i co
Popaprana propagando! (...) Lewatywa mózgu jest konieczna!" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 25.06.2017 roku do katarzvna.zuchowicz@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „To
jaką karę dostaniesz od Stwórcy" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 26.05.2017 roku do agata.komosa@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „(...) Jesteś
grubasem jak D. a śmiesz pouczać innych. A intelektualnie nie dorastasz do tego o czym piszesz. (...) Ale cóż,
głupota propagandzistki nie boli bo płacą. Jak to się nazywa, jak, na P chyba z końcówką ucja... (...) Zrób coś z
tym tłustym..." (pisownia oryginalna),

Odwołanie od zaskarżonego orzeczenia z dnia 4 kwietnia 2019r. sygn. akt D 122/X/19 wniósł obwiniony , który
domagał się:

1. uchylenia zaskarżonego orzeczenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez Okręgowy Sąd
Dyscyplinarny OIRP w Katowicach - gdyż w sposób oczywisty zostało naruszone przez organ orzekający I instancji jego
prawo do obrony, składania wniosków dowodowych, wyjaśnień uzupełniających i pytań oraz upublicznienia, przez
udział mediów, postępowania dyscyplinarnego i obrazę treści art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy o radcach prawnych przez
jednostronne przyjęcie popełnienia deliktu nie będącego przestępstwem, za które byłby prawomocnie skazany czy też
nie podlegającego odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego - vide wyrok SO
w Warszawie sygn. XXV C 1770/16,

ewentualnie

2.

uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i uniewinnienia od stawianego zarzutu z uwagi na przyjęty jednostronnie
przez Organ Orzekający I instancji tryb pojmowania winy, nie uwzględniający treści art. 31 i art. 32 ust. 2, art. 42 oraz



art. 54 Konstytucji RP i orzeczenia SO w Warszawie z dnia 18.12.2017 r. sygn. XXV C 1770/16 w sprawie z powództwa
A. D. p-ko R. Z..

3.

nieobciążania go kosztami postępowania tak w I jak i w II instancji.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny KIRP zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 433 § 1. K.p.k. w zw. z art. 74 1 ustawy o radcach prawnych Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w
granicach zaskarżenia, a jeżeli w środku odwoławczym zostały wskazane zarzuty stawiane rozstrzygnięciu - również w
granicach podniesionych zarzutów, uwzględniając treść art. 447 § 1-3, a w zakresie szerszym w wypadkach wskazanych
w art. 435, art. 439 § 1, art. 440 i art. 455. Z powyższego przepisu wynika, że Sąd Odwoławczy rozpoznaje sprawę
w granicach środka odwoławczego, a w zakresie szerszym o ile ustawa to przewiduje. Takie rozszerzenie umożliwia
między innymi art. 440 k.p.k.

Na mocy tego przepisu „Jeżeli utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe, podlega ono niezależnie
od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów zmianie na korzyść oskarżonego albo w sytuacji określonej w art. 437
§ 2 zdanie drugie uchyleniu."

Komentowany przepis stanowi podstawę orzekania niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że przepis art. 440 k.p.k. ma zastosowanie w przypadku naruszenia przez
Sąd I Instancji art. 438 k.p.k.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się , że „niesprawiedliwość orzeczenia" odnosi się nie tylko do „materialnej"
niesprawiedliwości (obraza prawa materialnego), ale także do „procesowej" niesprawiedliwości (obraza przepisów
postępowania), z powodu której doszło do rażących uchybień naruszających reguły rzetelnego procesu.

Zgodnie z postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2.04.2012 r., III KK 98/12, LEX nr 1163194

„Stan rażącej niesprawiedliwości poddanego kontroli instancyjnej orzeczenia, uniemożliwiający utrzymanie tego
orzeczenia w mocy, zachodzi wówczas, gdy w toku procedowania przed sądem a quo doszło do takich uchybień,
które rażąco naruszają poczucie sprawiedliwości oraz że w grę wchodzi każda z względnych przyczyn odwoławczych
stwierdzona poza granicami zaskarżenia, w tym również ta określona w art. 438 pkt 4 k.p.k."

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2017, sygn. akt III KK 444/16 podniesiono, że przepis art. 440 kpk
znajduje zastosowanie, jeżeli zaskarżone orzeczenie lub zawarte w nim rozstrzygnięcie jest rażąco niesprawiedliwe, a
zatem gdy dotknięte jest - niepodniesionymi w środku odwoławczym - uchybieniami mieszczącymi się w każdej z tak
zwanych względnych przyczyn odwoławczych (art. 438 kpk), o ile ich waga i charakter jest taki, że czyni to orzeczenie
niesprawiedliwym i to w stopniu rażącym (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r., V
KK 129/13, LEX nr 1402694).

W niniejszej sprawie mamy do czynienia z względną przyczyną odwoławczą z art. 438 pkt 3 k.p.k.

Zgodnie żart. 438 pkt 3 k.p.k.

„Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia:

3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego
orzeczenia;"

Zasadą postępowania karnego wyrażoną w art. 2 § 2 k.p.k jest, że podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić
prawdziwe ustalenia faktyczne.



WSD stwierdził sprzeczność zaskarżonego orzeczenia Sądu I Instancji z uzasadnieniem tegoż orzeczenia.

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy i analizując akta sprawy WSD ustalił rażące naruszenie przez OSD art. 438
pkt 3 k.p.k w zw. z art. 2 § 2 k.p.k. Sąd I Instancji ustalił bowiem stan faktyczny, który nie znajduje odzwierciedlenia
w zebranym w sprawie materiale dowodowym.

OSD uznał obwinionego Z. K. za winnego i skazał go za czyn polegający na tym, że działając w Cieszynie w okresie od
dnia 20 lutego 2016 r. do dnia 18 grudnia 2016 r. używając adresu e-mailowego: kancelaria.kiimczyk@2com.pl we-
mailach przesłanych w dniach: 11.04.2016 r., 22.04.2016 r., 18.07.2016 r., 21.07.2016 r. , 25.07.2016 r., 16.09.2016 r.,
21.09.2016 r. i 18.12.2016 r. przesłanych na adres e-mailowy: kamil.sikora@natemat.pl, anna.dryjanska@natemat.pl,
krzysztof.majak@natemat.pl, katarzyna.zuchowicz@natemat.pl, użył zwrotów obraźliwych, wulgarnych, nie
licujących z godnością zawodu radcy prawnego, tj. za czyn z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982-r. o radcach
prawnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2115 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

OSD w uzasadnieniu do zaskarżonego orzeczenia ustalił natomiast, stan faktyczny odbiegający od czynu, za który
skazał obwinionego. Sąd I Instancji w uzasadnieniu do zaskarżonego orzeczenia ustalił że obwiniony działając w
Cieszynie w okresie od 12 lutego 2017 roku do 26 czerwca 2017 roku wysyłał ze swojego adresu e- mailowego:
kancelaria.klimczyk@2com.pl e-maile, w których odnosił się do artykułów zamieszczonych w portalu: na Temat.
OSD ustalił, że obwiniony kierował e-maile na adresy: aqata.komosa@natemat.pl. anna.dryianska@natemat,
katarzyna.zuchowicz@natemat.pl

W tych e-mailach, kierowanych na adresy: agata.komosa@natemat.pl, anna.dryianska@natemat.pl,
katarzyna.zuchowicz@natemat.pl. obwiniony użył m.in. następujących określeń:

• w e-mailu z dnia 12.02.2017 roku do anna.dryianska@natemat.pl, obwiniony napisał: „przecież ty jesteś nie dość
że gruba to jeszcze głupia!!! Jak tam z pozwem o ułomności? Odpuściłaś? Ha, ha, ha" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 18.02.2017 roku do anna.dryianska@natemat.plf obwiniony napisał między innymi: „stul
pysk" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 20.02.2017 roku do anna.dryianska@natemat.pl. obwiniony napisał między innymi: „Jeśli
macie, D., rodziców to JA przyjdę na cmentarz jak umrą i będę darł ryja jak lewackie bydło, które Popieracie gdy
przyjdzie ta dać im doniczkę z kwiatkiem (...)" (pisownia oryginalna),

• w e-mailach z dnia 15.03.2017 roku do anna.dryianska@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „A wiecie,
dryjańska /specjalnie z małej/ czym różnicie się od tej wspaniałej kobiety? Ona nie ma deformacji. Mózgu.
A mieliście, dryjańska /specjalnie z małej/ ten nic nie znaczący, kosmetyczny w swojej istocie zabieg zwany
przerwaniem ciąży? Jak nie to zamilczta" oraz „a na kiedy masz wyznaczoną operację usunięcia zaćmy mózgu?
Mogę przyspieszyć termin. Będzie lepsze powietrze" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 14.04.2017 roku do katarzvna.zuchowicz@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi:
„Puknijta się w łeb, Z.!" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 02.05.2017 roku do katarzyna.zuchowicz@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi:
„Spójrz na siebie - tynk spadł już dawno (...)" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 04.05.2017 roku do anna.drvjanska@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „Co wieta
o wychowaniu dziecka, ułomna kobieto!" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 11.06.2017 roku do aqata.komosa@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „Witam
Popapraną propagandzistę! (...) Piszta co chce ta, głupki (...) Jak tam twarz w lustrze?" (pisownia oryginalna),



• w e-mailu z dnia 20.06.2017 roku do aqata.komosa@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „(...) Ja się
skontaktuję z tym facetem i razem zaoramy was" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 24.06.2017 roku do aqata.komosa@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „i co
Popaprana propagando! (...) Lewatywa mózgu jest konieczna!" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 25.06.2017 roku do katarzvna.zuchowicz@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „To
jaką karę dostaniesz od Stwórcy" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 26.05.2017 roku do aqata.komosa@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „(...) Jesteś
grubasem jak D. a śmiesz pouczać innych. A intelektualnie nie dorastasz do tego o czym piszesz. (...) Ale cóż,
głupota propagandzistki nie boli bo płacą. Jak to się nazywa, jak, na P chyba z końcówką ucja... (...) Zrób coś z
tym tłustym..." (pisownia oryginalna),

Jak wskazuje Sąd I Instancji ustalenia stanu faktycznego dokonał na podstawie dowodów zawartych na kartach 7-
45 akt sprawy. W ocenie Sądu II Instancji nie można na podstawie wskazanych przez OSD dowodów przyjąć ustaleń
faktycznych dokonanych przez Sąd I instancji oraz czynu opisanego w orzeczeniu.

Wskazane dowody na kartach 7-45 akt sprawy dotyczą innego okresu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego,
obejmują bowiem okres od sierpnia 2015 do grudnia 2016r. Żaden z dowodów wskazanych przez OSD na kartach 7-45
nie dotyczy 2017roku. WSD analizując dowody wskazane przez OSD na kartach 7- 45 nie mógł stwierdzić, że wpisany
przez OSD w ustaleniach rok 2017 jest oczywistą pomyłką, wpisaną zamiast 2016r. Ustalony stan faktyczny przez Sąd
I Instancji wskazuje inne daty - dzień , miesiąc i rok.

Daty popełnienia przewinienia dyscyplinarnego opisane w zaskarżonym orzeczeniu tj. używania przez obwinionego
obraźliwych i wulgarnych zwrotów przesłanych w e-mailach do dziennikarzy portalu na: temat to daty : 11.04.2016 r.,
22.04.2016 r., 18.07.2016 r., 21.07.2016 r. , 25.07.2016 r., 16.09.2016 r., 21.09.2016 r. i 18.12.2016r.

Daty wskazane zaś w ustaleniach OSD w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia tj. daty używania przez obwinionego
obraźliwych i wulgarnych zwrotów przesłanych w e-mailach do dziennikarzy portalu internetowego na: temat to
zupełnie inne daty, a mianowicie : 12.02.2017r., 18.02.2017r., 20.02.2017r., 15.03.2017r., 29.03.2017r., 14.04.2017r.,
02.05.2017r., 04.05.2017r., 11.06.2017r., 20.06.2017r., 24.06.2017r., 25.06.2017r. i 26.06.2017r.

Ponadto tylko częściowo w orzeczeniu i uzasadnieniu pokrywają się osoby dziennikarzy serwisu internetowego na:
temat do których obwiniony kierował obraźliwe i wulgarne zwroty pod ich adresy e- mailowe wskazane w treści
zaskarżonego orzeczenia w stosunku do ustaleń w uzasadnieniu.

W opisie czynu przewinienia dyscyplinarnego przypisanemu obwinionemu w zaskarżonym orzeczeniu Sąd I
Instancji wskazał, że obraźliwe i wulgarne wyrażenia były kierowane przez obwinionego do dziennikarzy serwisu
internetowego na: temat : K. S. pod jego adres e-mailowy: kamil.sikora@natemat.pl, A. D. pod jej adres e-mailowy
anna.drvianska@natemat.pl, K.

M. pod jego adres e-mailowy krzysztof.majak@natemat.pl, K. Z. pod jej adres e-mailowy
katarzyna.zuchowicz@natemat.pl,.

Natomiast w ustaleniach faktycznych w uzasadnieniu orzeczenia Sąd I Instancji ustalił innych dziennikarzy serwisu
internetowego na: temat, do których obwiniony kierował wyrażenia wulgarne i obraźliwe, a mianowicie A. K. (3) pod
jej adres e-mailowy: aaata.komosa@natemat.pL (...) pod jej adres e-mailowy anna.dryjanska@natemat.pl. oraz K. Z.
pod jej adres e-mailowy katarzyna.zuchowicz@natemat.pl,.



Osoby dziennikarzy K. S., K. M. do których obwiniony kierował obraźliwe i wulgarne zwroty ustaleni przez OSD
w opisie zaskarżonego orzeczenia nie pojawiają się w ustaleniach dokonanych przez ten Sąd w uzasadnieniu do
zaskarżonego orzeczenia.

Również treść wulgarnych i obraźliwych wyrażeń użytych przez obwinionego radcę prawnego pod
adresem dziennikarzy serwisu internetowego „na: temat" wysyłanych drogą mailową z jego adresu
kancelaria.klimczvk@2com.pl wskazane w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia i odpowiadające dowodom
wskazanym przez OSD na kartach 7-45 na nie są tożsame.

Obwiniony odnosząc się do artykułów zamieszczonych w portalu: na Temat jak wynika z dowodów z kart 7-45 wysyłał
ze swojego adresu e-mailowego: kancelaria.klimczyk@2com.pl e-maile zawierające poniżej wskazane wyrażenia:

• w dniu 11 kwietnia 2016r. w e-mailu do K. M. obwiniony napisał „Proponuję lewatywę mózgu zanim chłopie
siądziesz żeby coś napisać ! Napisz o tłustej K. debilu" ( k. 31). 1

• w dniu 21 lipca 2016r. w mailu do K. S. obwiniony napisał „ Jesteś dupkiem, K....)(k. 7)

• w dniu 18 grudnia 2016r. w mailu do K. S. obwiniony napisał „ S. debilu" ( k. 43)

• w dniu 18 lipca 2016r. w mailu do K. Z. obwiniony napisał „ Ty głupia sprzedajna kobieto", „ Debilko, nie uważaj
innych za równych umysłowo tobie."

( k. 41)

W uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia OSD natomiast ustalił, że obwiniony w okresie od 12 lutego 2017 roku
do 26 czerwca 2017 roku ze swojego adresu e- mailowego: kancelaria.klimczyk@2com.pl w e-mailach, kierowanych
na adresy: agata.komosa@natemat.pl,anna.dryjanska@natemat.pl, katarzvna.zuchowicz@natem at.pl, użył m.in.
następujących określeń:

• w e-mailu z dnia 12.02.2017 roku do anna.dryjanska@natemat.pl, obwiniony napisał: „przecież ty jesteś nie dość
że gruba to jeszcze głupia!!! Jak tam z pozwem o ułomności? Odpuściłaś? Ha, ha, ha" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 18.02.2017 roku do anna.dryianska@natemat.pl. obwiniony napisał między innymi: „stul
pysk" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 20.02.2017 roku do anna.dryjanska@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „Jeśli
macie, D., rodziców to JA przyjdę na cmentarz jak umrą i będę darł ryja jak lewackie bydło, które Popieracie gdy
przyjdzie ta dać im doniczkę z kwiatkiem (...)" (pisownia oryginalna),

• w e-mailach z dnia 15.03.2017 roku do anna.dryjanska@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „A wiecie,
dryjańska /specjalnie z małej/ czym różnicie się od tej wspaniałej kobiety? Ona nie ma deformacji. Mózgu.
A mieliście, dryjańska /specjalnie z małej/ ten nic nie znaczący, kosmetyczny w swojej istocie zabieg zwany
przerwaniem ciąży? Jak nie to zamilczta" oraz „a na kiedy masz wyznaczoną operację usunięcia zaćmy mózgu?
Mogę przyspieszyć termin. Będzie lepsze powietrze" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 14.04.2017 roku do katarzyna.zuchowicz@natemat.pl. obwiniony napisał między innymi:
„Puknijta się w łeb, Z.!" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 02.05.2017 roku do katarzyna.zuchowicz@natemat.pl. obwiniony napisał między innymi:
„Spójrz na siebie - tynk spadł już dawno (...)" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 04.05.2017 roku do anna.drvianska@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „Co wieta
o wychowaniu dziecka, ułomna kobieto!" (pisownia oryginalna),



• w e-mailu z dnia 11.06.2017 roku do aqata.komosa@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „Witam
Popapraną propagandzistę! (...) Piszta co chce ta, głupki (...) Jak tam twarz w lustrze?" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 20.06.2017 roku do agata.komosa@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „(•••) Ja się
skontaktuję z tym facetem i razem zaoramy was" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 24.06.2017 roku do aqata.komosa@natemat.pl. obwiniony napisał między innymi: „i co
Popaprana propagando! (...) Lewatywa mózgu jest konieczna!" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 25.06.2017 roku do katarzyna.zuchowicz@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „To
jaką karę dostaniesz od Stwórcy" (pisownia oryginalna),

• w e-mailu z dnia 26.05.2017 roku do agata.komosa@natemat.pl, obwiniony napisał między innymi: „(...) Jesteś
grubasem jak D. a śmiesz pouczać innych. A intelektualnie nie dorastasz do tego o czym piszesz. (...) Ale cóż,
głupota propagandzista nie boli bo płacą. Jak to się nazywa, jak, na P chyba z końcówką ucja... (...) Zrób coś z
tym tłustym..." (pisownia oryginalna),

Na kartach 7- 45 akt wskazanych przez Sąd I Instancji jako dowody w niniejszej sprawie znajdują się inne teksty i
wyrażenia niż te, które ustalił OSD i na które się powołuje.

Brak pokrywania się czasookresu popełnienia przez obwinionego przewinienia dyscyplinarnego, brak pokrywania
się tożsamości osób-dziennikarzy serwisu internetowego na: temat do których e-maile z obraźliwymi i wulgarnymi
tekstami wysyłał obwiniony, brak pokrywania się treści obraźliwych i wulgarnych wyrażeń używanych przez
obwinionego wskazanych przez Sąd I Instancji w orzeczeniu z dnia 4 kwietnia 2019r. i w uzasadnieniu do tego
orzeczenia z dnia 4 kwietnia 2019r., powoduje, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z błędem w ustaleniach
faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który ma wpływ na treść tego orzeczenia.

Błąd w ustaleniach faktycznych polega w niniejszej sprawie na tym, że Sąd I Instancji ustalił fakty, które wcale nie
wynikają z istotnych dowodów, które sąd wziął pod uwagę i na których się oparł. Błąd tego rodzaju oznacza, że
w zaskarżonym przeczeniu OSD dokonał ustaleń faktycznych dowolnie, gdyż nie ma oparcia w przeprowadzonych
dowodach.

Mając powyższe na uwadze zaskarżone orzeczenie należało uchylić i sprawę przekazać OSD do ponownego
rozpoznania. Ujawnione bowiem uchybienia proceduralne, powodują, że właściwe wyjaśnienie okoliczności sprawy
niezbędnych do wydania sprawiedliwego orzeczenia wymaga przeprowadzenia rozprawy - a w jej ramach
postępowania dowodowego - w całości.

W przedmiotowej sprawie bez ponowienia wszystkich dowodów nie jest możliwe wydanie trafnego rozstrzygnięcia.

Z uwagi na powyższe WSD stwierdził, że w przedmiotowej sprawie zachodzi potrzeba przeprowadzenia przewodu
sądowego w całości na nowo.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Katowicach dołoży wymaganej
staranności, by ustalić stan faktyczny w oparciu o przeprowadzone dowody, kształtując swe przekonanie na
podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego
rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

Odwołanie obwinionego spowodowało uchylenie zaskarżonego orzeczenia, jednakże nie wynikało to, z podnoszonych
zarzutów.

Z uwagi na to, że sąd odwoławczy uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania,
to rozpoznanie wszystkich zarzutów podniesionych przez obwinionego w odwołaniu może być przedwczesne lub
bezprzedmiotowe - art. 436 kpk.



Należy przy tym pamiętać, że w niniejszej sprawie odwołanie wniósł wyłącznie obwiniony. Konsekwencje takiego stanu

rzeczy są daleko idące, z uwagi na brzmienie art. 434, 455 i 443 k..p.k. (zakaz reformationis in peius) w zw. z art. 701

ustawy o radcach prawnych.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny, przy powyższych uchybieniach proceduralnych, sprzeczności zaskarżonego orzeczenia z
jego uzasadnieniem, nie mógł przeprowadzić kontroli prawidłowości zapadłego rozstrzygnięcia, dlatego orzeczono jak
w sentencji.

O kosztach postępowania Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzekł na podstawie art. 7O6 ust. 1 i 2 ustawy o radcach' prawnych
w związku z § 1 ust. 1 pkt 2 i ust 2 uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r nr 96/DC/2015.


