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W., dnia 31 sierpnia 2020 r.

ORZECZENIE
OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO

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

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

Przewodniczący: r.pr. W. L.

Sędziowie: r.pr. M. S. (sprawozdawca)

r.pr. Z. P.

Protokolant: aplikantka radcowska N. W.

Przy udziale Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W.: r.pr. A. G..

Po rozpoznaniu na rozprawie dnia 27 sierpnia 2020 r. sprawy wszczętej na wniosek Zastępcy Rzecznika
Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. wobec obwinionej radcy prawnego M. B. (1) (PESEL: (...)
nr wpisu (...)) o to, że:

działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru jako pełnomocnik powódki M. P. w toku postępowania przed Sądem
Okręgowym w (...) Wydział Cywilny o sygn. Akt (...) ujawniła wobec Sądu przebieg i treść pertraktacji ugodowych z
pozwanym P. P. oraz jego pełnomocnikiem adwokatem M. B. (2), w których brała czynny udział, poprzez:

1)

Złożenie w dniu 28 stycznia 2019 r. w imieniu powódki pisma procesowego, w którego treści przedstawiła twierdzenia
pozwanego ujawnione w toku pozasądowych negocjacji,

2)

Przedłożenie jako załącznika do pisma procesowego złożonego w dniu 10 kwietnia 2019 r. wydruku korespondencji
z adwokatem M. B. (2),

tj. o popełnienie czynu naruszającego art. 21 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego uchwalonego Uchwałą nr 3/2014

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 i art. 741 ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2115), w zw. z art. 12 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny.

ORZEKA:

I.

Uznaje obwinioną radcę prawną M. B. (1) za niewinną popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na
tym, że działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru jako pełnomocnik powódki M. P. w toku postępowania
przed Sądem Okręgowym w (...) Wydział Cywilny o sygn. akt (...) ujawniła wobec Sądu przebieg i treść pertraktacji
ugodowych z pozwanym P. P. oraz jego pełnomocnikiem adwokatem M. B. (2), w których brała czynny udział, poprzez
złożenie w dniu 28 stycznia 2019 r. w imieniu powódki pisma procesowego, w którego treści przedstawiła twierdzenia
pozwanego ujawnione w toku pozasądowych negocjacji, tj. przewinienia dyscyplinarnego z art. 21 Kodeksu Etyki



Radcy Prawnego uchwalonego Uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22

listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 i art. 74 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 75).

II.

Uznaje obwinioną radcę prawną M. B. (1) za winną popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na
tym, że jako pełnomocnik powódki M. P. w toku postępowania przed Sądem Okręgowym w (...) Wydział Cywilny
o sygn. akt (...) ujawniła wobec Sądu przebieg i treść pertraktacji ugodowych z pozwanym P. P. oraz jego
pełnomocnikiem adwokatem M. B. (2), w których brała czynny udział, poprzez przedłożenie jako załącznika do pisma
procesowego złożonego w dniu 10 kwietnia 2019 r. wydruku korespondencji z adwokatem M. B. (2), tj. przewinienia
dyscyplinarnego z art. 21 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego uchwalonego Uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego

Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 i art. 74 1 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75)

i za to na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.
75) wymierza jej karę upomnienia.

III.

Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., 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 wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące
złotych) obciąża obwinioną radcę prawną M. B. (1) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W..


