
OSD 115/19

ORZECZENIE
OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO

OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH (...)  (...)

z dnia 22 stycznia 2020 roku

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych

(...) W. w składzie:

Przewodniczący: r. pr. W. L.

Sędziowie: r. pr. G. K.

r. pr. A. J. (sprawozdawca)

Protokolant: aplikantka radcowska K. A.

przy udziale Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego  (...) (...) W.: r.pr. M. M.,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2020 roku sprawy z wniosku Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. radcy prawnego M. M. z dnia 30 grudnia 2019 roku, sygn. akt RD 61/19,
o ukaranie radcy prawnego M. L. obwinionej o to, że:

dnia 20 grudnia 2017 r. (...) W. wniosła w imieniu S. D. do Sądu Rejonowego dla (...) (...) (...) I Wydział Cywilny
pozew o zapłatę kwoty 13.179,00 zł przeciwko  (...) S.A. (sprawa prowadzona była pod sygn. akt I C (...) przez
Sąd Rejonowy dla (...) (...) (...) I Wydział Cywilny), będąc tymczasowo zawieszona w czynnościach zawodowych
postanowieniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego (...) W. z dnia 22.11.2017 r. sygn. akt OSD 39/17, utrzymanym w
mocy postanowieniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w W. dnia 13.04.2018 r. sygn. akt WO – 8/18;

to jest za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (tj. z dnia 25 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2115, ze zm.) w zw. z art. 6, art. 11 ust. 1 i ust. 2 i art.
12 ust. 1 i art. 61 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego

Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. oraz w zw. z art. 8 § 2 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt. 1)

ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zw. z art. 652 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych.

orzeka

1)

uznaje obwinioną radcę prawnego M. L., PESEL (...), winną tego, że dnia 20 grudnia 2017 r. (...) W. wniosła w imieniu
S. D. do Sądu Rejonowego dla (...) (...) (...) I Wydział Cywilny pozew o zapłatę kwoty 13.179,00 zł przeciwko  (...)
S.A. (sprawa prowadzona była pod sygn. akt I C (...) przez Sąd Rejonowy dla (...) (...) (...) I Wydział Cywilny), będąc
tymczasowo zawieszona w czynnościach zawodowych postanowieniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego (...) W. z
dnia 22.11.2017 r. sygn. akt OSD 39/17, utrzymanym w mocy postanowieniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w W.
dnia 13.04.2018 r. sygn. akt WO – 8/18

i za to:



na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (j.t. Dz.U. 2020, poz. 75) wymierza
obwinionej karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego,

2)

na podstawie art. 706 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (j.t. Dz. U. z 2020
roku, poz. 75) oraz na podstawie uchwały nr 86/ (...) Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w
sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego kosztami postępowania przed
Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych (...) W. w zryczałtowanej wysokości
2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) obciąża obwinioną radcę prawnego M. L. na rzecz Okręgowej Izby Radców
Prawnych (...) W..


