
OSD 14/22

ORZECZENIE
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W.

z dnia 11 maja 2022 r.

Przewodniczący: sędzia  (...) r. pr. A. J.,

Sędziowie: sędzia  (...) r. pr. G. K. (sprawozdawca),

sędzia  (...) r. pr. M. Z.,

Protokolant: aplikant radcowski K. D.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2022 r. sprawy radcy prawnego T. J. (nr wpisu WR –  (...)) obwinionego
o:

postępowanie sprzeczne z zasadami etyki polegające na naruszeniu postanowień art. 11 Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego (ustalonego Uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22.11.2014 r.
w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego) dalej jako  (...) w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) - o to, że w sposób uporczywy oraz celowy uchyla się od realizowania wymagalnych
obowiązków płatniczych z tytułu opłat za przysługujące mu prawo własności lokalu niemieszkalnego położonego przy
ul. (...) w K., w okresie od 01.10.2017 roku do przynajmniej 15.11.2021 roku (...) W.,

(...) wniosku o ukaranie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. z dnia 29
marca 2022 r., sygn. akt RD 156/21

O R Z E K A

1)

Uznaje obwinionego T. J. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, tj. że w sposób uporczywy oraz celowy uchyla
się od realizowania wymagalnych obowiązków płatniczych z tytułu opłat za przysługujące mu prawo własności lokalu
niemieszkalnego położonego przy ul. (...) w K.,

w okresie od 01.10.2017 roku do przynajmniej 15.11.2021 roku (...) W. i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art.
65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące
dwieście złotych 00/100),

2)

na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 75)
zryczałtowanymi kosztami postępowania w kwocie 1 840,00 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści
złotych 00/100) obciąża obwinionego na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W..

Sędzia  (...) Sędzia  (...) Sędzia  (...)

r. pr. G. K. r.pr. A. J. r.pr. M. Z.


