W., dnia 13 stycznia 2021 r.
Sygn. akt: OSD 62/20

ORZECZENIE
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W.
z dnia 13 stycznia 2021 r.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. w składzie:
Przewodniczący: r. pr. A. J.
Sędziowie: r. pr. G. K. (sprawozdawca)
r. pr. K. J.
Protokolant: aplikant radcowski J. G.
Przy udziale Rzecznika Dyscyplinarnego: r. pr. A. W.
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2021 r., sprawy przeciwko radcy prawnemu M. K. (1) nr wpisu (...)
- (...), obwinionemu o to, że:
pomimo wyznaczenia go w trybie przepisu art. 21 ust. 2 URP decyzją Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych (...)
W. z dnia 7 maja 2019 r. na zastępcę zmarłego i skreślonego z listy radców prawnych - radcy prawnego M. K. (2) i
otrzymania w dniu 18 czerwca 2019 r. wezwania z 6 czerwca 2019 r. Sądu Rejonowego (...) (...) (...), IX Wydział Cywilny
w sprawie o sygn. akt (...) z powództwa Gminy W. przeciwko M. S., B. S. i P. S., w której radca prawny M. K. (2) był
pełnomocnikiem Pani B. S. - do uzupełnienia braku formalnego sprzeciwu wniesionego w tej sprawie przez dołączenie
jednego odpisu sprzeciwu wraz z odpisami jego załączników pod rygorem odrzucenia sprzeciwu – pismem z 22
czerwca 2019 r. poinformował Sąd, że nie występuje w tej sprawie w roli pełnomocnika w stosunku do żadnej ze stron i
braku formalnego nie uzupełnił, w wyniku czego nakaz zapłaty w stosunku do B. S. uprawomocnił się co do obowiązku
solidarnej zapłaty kwoty (...) zł, a zasądzona w ten sposób kwota obejmowała część roszczenia przedawnionego,
co do którego w sprzeciwie podniesiony został zarzut przedawnienia, w toku dalszego postępowania uwzględniony
przez sąd w stosunku do współdłużników solidarnych i skutkujący zasądzeniem od nich ostatecznie kwoty (...)
zł, co stanowi naruszenie zasad etyki obowiązujących radcę prawnego polegających na wykonywaniu czynności
zawodowych rzetelnie i zgodnie z prawem, sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny
charakter działania, tj. naruszenie naruszeniu postanowień art. 64 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 2 ustawy o radcach
prawnych w zw. z art. 6 i 12. ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 3/2014
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego) dalej jako (...) w zw. z art. 504 § 1 k.p.c. w zw. z § 25 ust. 1 – 3 Regulaminu wykonywania zawodu radcy
prawnego (w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 94/ (...) Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r.
w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego)
ORZEKA
1. Uznaje radcę prawnego M. K. (1) PESEL (...) za winnego popełnienia zarzucanego jemu czynu, tj. naruszenia
postanowień art. 64 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 6 i 12 ust. 1 Kodeksu Etyki
Radcy Prawnego (w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych
z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego) dalej: (...) w zw. z § 25 ust. 1 – 3 Regulaminu

wykonywania zawodu radcy prawnego (w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 94/ (...) Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego) i za to na podstawie art. 65
ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza obwinionemu karę upomnienia.
2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych obciąża obwinionego kosztami
postępowania w kwocie 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) na rzecz Okręgowej Izby Radców
Prawnych (...) W..

