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Warszawa, dnia 19 grudnia 2022 r. 

 

 

       Pani 

       E. S. 

       D. p. 

       p.o. D. 

D. P. 

i O. K. 

       N. I. K. 

       D. P. 

       i O. K.  

 

dot. wniosku o opinię z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

 W odpowiedzi na wniosek o opinię D. P. i O. K. N. I. K. z dnia 30 listopada 2022 r., 

doręczonego do Krajowej Izby Radców Prawnych w dniu 30 listopada 2022 r., Komisja Etyki  

i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych uprzejmie informuje, że 

stosownie do postanowień §5 Uchwały Nr 21/XI/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z 

dnia 5 grudnia 2020 r. w sprawie powołania oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej 

Rady Radców Prawnych XI kadencji do zadań Komisji nie należy wydawanie opinii, czy w 

konkretnym stanie faktycznym doszło do naruszenia przez konkretnego radcę prawnego 

postanowień Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.  

Z opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku wynika, że problem oceny 

zgodności postępowania z postanowieniami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego dotyczy osoby 

zatrudnionej w N. I. K. na stanowisku doradcy prawnego, nie zaś radcy prawnego, w 

konkretnym stanie faktycznym. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 

lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1166) m.in. radcowie prawni 

podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne  

z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków 
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zawodowych. Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej radców 

prawnych, w tym organy prowadzące postępowanie dyscyplinarne, zawiera m.in. rozdział 6. 

powołanej ustawy – Odpowiedzialność dyscyplinarna.  

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze zakres zadań Komisji Etyki i Wykonywania 

Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych oraz okoliczność, że ocena konkretnych działań 

lub zaniechań radcy prawnego, w tym radcy prawnego nie wykonującego zawodu, w aspekcie 

w szczególności ewentualnego naruszenia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, a w konsekwencji 

odpowiedzialności dyscyplinarnej należy w szczególności do właściwości odpowiednio 

rzecznika okręgowej izby radców prawnych, w której radca prawny wpisany jest na listę 

radców prawnych prowadzoną przez radę okręgowej izby radców prawnych oraz okręgowego 

sądu dyscyplinarnego tej izby, Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady 

Radców Prawnych poddaje pod rozwagę skierowanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego 

właściwej okręgowej izby radców prawnych. 

 

Opracowanie:               Przewodniczący 

r.pr. Grzegorz Wyszogrodzki                                  Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu 

                                                                               Krajowej Rady Radców Prawnych 

                    r.pr. Ryszard Wilmanowicz 

 

 

   

 

 

         


