
Teza: zasada ponoszenia  kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi obwiniony jedynie w przypadku jego ukarania, a w pozostałych
przypadkach koszty pokrywa właściwa okręgowa izba radców prawnych lub Krajowa Izba Radców Prawnych. W
tym zakresie przepisy ustawy o radcach prawnych zawierają regulację kompleksową, stąd brak jest podstaw do
odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego.

WO-50/19

POSTANOWIENIE
z dnia 27 lutego 2020r.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Przewodniczący: S WSD Andrzej Hryniewicki - sprawozdawca

Sędziowie: S WSD Joanna Maruszewska

S WSD Rafał Ziembiński

Protokolant: Magdalena Senderska

przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Tomasza Mazurczaka,

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2020r. sprawy radcy prawnego Z. M., z powodu zażalenia z dnia 4
czerwca 2019r. Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego na postanowienie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej
Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie sygn. akt: WO-50/19, w części co do pkt. 2
zaskarżonego postanowienia tj. w zakresie kosztów postępowania:

postanowił:

1. Zmienia pkt. 2 zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że nadaje mu następujące nowe brzmienie: kosztami
postępowania odwoławczego przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
obciąża Krajową Izbę Radców Prawnych w W..

2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, kosztami postępowania zażaleniowego przed Wyższym
Sądem Dyscyplinarnym w kwocie 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych ) obciąża Krajową Izbę Radców
Prawnych w W..

UZASADNIENIE
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w G., postanowieniem z dnia 9 stycznia 2019r.
w sprawie odwołania radcy prawnego Z. M. od ostrzeżenia Dziekana OIRP w G. z dnia 05.10.2018r. - w pkt. 1
utrzymał w mocy ostrzeżenie Dziekana OIRP w G. oraz w pkt. 2 obciążył radcę prawnego Z. M. kosztami postępowania
dyscyplinarnego.

Powyższe postanowienie w części tj. w zakresie pkt. 2 zaskarżył radca prawny Z. M. zażaleniem z dnia 9 stycznia 2019r.
wniesionym do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu,
postanowieniem z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt: WO-50/19, w pkt. 1 utrzymał zaskarżone postanowienie
w mocy, a w pkt. 2 zasądził od radcy prawnego Z. M. koszty postępowania odwoławczego przed WSD w kwocie
1000,OOzł.



Główny Rzecznik Dyscyplinarny zażaleniem z dnia 4 czerwca 2019r. zaskarżył w/w postanowienie WSD z dnia 28 maja
2019r. w części co do pkt. 2 tj. w zakresie kosztów postępowania, zarzucając skarżonemu postanowieniu naruszenie

art. 706 ust.2 ustawy o radcach prawnych, wnosząc o uchylenie postanowienia w zaskarżonej części.

W uzasadnieniu zażalenia Główny Rzecznik Dyscyplinarny wskazał, że pkt. 2 postanowienia WSD z dnia 28 maja

2019r. narusza w sposób rażący art. 706 ust.2 ustawy o radcach prawnych, który stanowi, iż koszt postępowania
dyscyplinarnego ponosi obwiniony jedynie w przypadku jego ukarania, a w pozostałych przypadkach koszty
postępowania dyscyplinarnego pokrywa właściwa okręgowa izba radców prawnych lub Krajowa Izba Radców
Prawnych - w postępowaniu przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym. W tym zakresie przepisy ustawy o radcach
prawnych zawierają regulację kompleksową, stąd brak jest podstaw do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu
postępowania karnego.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w pełni podziela zasadność zażalenia
oraz argumentację zawartą w uzasadnieniu zażalenia Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, przyjmując je za własne.
Postanawiając o zmianie, a nie o uchyleniu postanowienia w zaskarżonej części jak wnosił Główny Rzecznik

Dyscyplinarny, WSD kierował się wyżej przytoczonymi przepisami z art. 70 6 ustawy o radcach prawnych.

Z uwagi na powyższe Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie postanowił jak w
sentencji.

O kosztach postępowania przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w

Warszawie - WSD orzekł zgodnie z art. 70 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych.


