
OSD 70/19

ORZECZENIE
OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO

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

z dnia 26 sierpnia 2019 roku

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych

(...) W. w składzie:

Przewodniczący: r. pr. A. D. (1)

Sędziowie: r. pr. A. J. (sprawozdawca)

r. pr. M. B.

Protokolant: aplikant radcowski J. G.

przy udziale Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego  (...) (...) W.: radcy prawnego A. D. (2).

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2019 roku sprawy z wniosku Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. z dnia 15 lipca 2019 roku o ukaranie radcy prawnej M. C. (PESEL: (...)),
sygn. akt RD 101/17

obwinionej o to, że:

1.

działając jako pełnomocnik E. G. w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w (...) II Wydział Cywilny
Odwoławczy, sygn. akt II Ca (...), nie poinformowała, na żądanie E. G., w sposób prawidłowy o treści wyroku wydanego
w dniu 19 kwietnia 2017 roku oraz o przysługującym środku zaskarżenia co do kosztów postępowania apelacyjnego,
tj. popełniła przewinienie dyscyplinarne określone w art. 6 w zw. z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 44 ust. 1 i 3 Kodeksu
Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, poprzez zachowanie
niezgodne z zasadami etyki radcy prawnego,

2.

działając jako pełnomocnik E. G. w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w (...) II Wydział Cywilny
Odwoławczy, sygn. akt II Ca (...), nie złożyła zażalenia na zasądzone w wyroku wydanym w ww. sprawie sygn. akt II Ca
(...) koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym, którego termin upływał w dniu 18 maja 2017 roku,
tj. popełniła przewinienie dyscyplinarne określone w art. 6 w zw. z art. 8 w zw. z art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, poprzez zachowanie niezgodne
z zasadami etyki radcy prawnego.

orzeka

1.

uznaje obwinioną radcę prawną M. C. winną popełnienia czynu opisanego w pkt. 1 i za to na podstawie art. 65 ust. 1
pkt 1 w zw. z art. 65 ust. 2ba ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t. j.: Dz. U . z 2018 r. poz. 2115 ze
zm.), wymierza obwinionej karę upomnienia.



2.

uniewinnia obwinioną radcę prawną M. C. od popełnienia czynu opisanego w pkt. 2.

3.

na podstawie art. 706 ust. 2 zdanie drugie ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 roku, poz. 2115) kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie 1500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset
złotych) obciąża obwinioną M. C. na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W..


