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ORZECZENIE
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W.

z dnia 20 lipca 2020 r.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. w składzie:

Przewodniczący: sędzia  (...) r. pr. A. D.

Sędziowie: sędzia  (...) r. pr. J. G. ( sprawozdawca)

sędzia  (...) r. pr. Z. P.

Protokolant: aplikantka radcowska N. W.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lipca 2020 roku sprawy radcy prawnego A. K., PESEL (...), (...) (...),
obwinionego (...) wniosku o ukaranie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych radcy
prawnego M. K. z dnia 7 marca 2020 r. sygn. akt RD 166/18 o to, że w dniu 28 września 2017 r. (...) W. naruszył
tajemnicę zawodową, poprzez złożenie zeznań w charakterze świadka przed Sądem Rejonowym (...) (...) w sprawie
o sygn. akt: (...), ujawniając informacje, o których dowiedział się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, tj.
popełnił przewinienie dyscyplinarne z art. 15 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego., w związku z art. 3 ust. 3, w związku
z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 75), za co Zastępca Rzecznika
Dyscyplinarnego radca prawny M. K. wniosła o ukaranie radcy prawnego A. K. karą pieniężną

O R Z E K A

1.

Uznaje radcę prawnego A. K., PESEL (...), numer wpisu (...), za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu
polegającego na tym, że w dniu 28 września 2017 r. (...) W. naruszył tajemnicę zawodową, poprzez złożenie zeznań w
charakterze świadka przed Sądem Rejonowym (...) (...) w sprawie o sygn. akt: (...), ujawniając informacje, o których
dowiedział się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, tj. popełnił przewinienie dyscyplinarne z art. 15 ust. 1
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego., w związku z art. 3 ust. 3, w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982
r. o radcach prawnych (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 75) i za to na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 2ba.
ustawy o radcach prawnych oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 13 września 2016 r., poz. 1456) wymierza mu karę
pieniężną równoważną półtorakrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie popełnienie
przewinienia dyscyplinarnego w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

2.

Na podstawie art. 70 6 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.
75.) zryczałtowanymi kosztami postępowania w kwocie 2100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) obciąża radcę
prawnego A. K. PESEL (...), numer wpisu (...) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W..


