
W., dnia 9 lutego 2022 r.

Sygn. akt: 27/21

ORZECZENIE
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W.

z dnia 9 lutego 2022 r.

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

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

Sędziowie: sędzia  (...) r. pr. A. B. (sprawozdawca),

sędzia  (...) r. pr. K. T.

Protokolant: aplikant radcowski J. G.

przy udziale Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. radcy
prawnego A. W.

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 20 września 2021 r., 26 stycznia 2022 r. i 9 lutego 2022 r., sprawy przeciwko
radcy prawnej M. L. nr wpisu (...), obwinionej o to, że dnia 20 grudnia 2017 r. (...) W. wniosła w imieniu S. D. do
Sądu Rejonowego dla (...) (...) (...), Wydział I Cywilny, pozew o zapłatę kwoty 13.790 zł przeciwko  (...)  towarzystwo
(...) S.A. (sprawa prowadzona była pod sygn. akt I C (...), będąc tymczasowo zawieszona w czynnościach zawodowych
postanowieniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego (...) W., z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt OSD 39/17,
utrzymanym w mocy postanowieniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w W. z dnia 13 kwietnia 2018 r., sygn. akt
WO – 8/18,

tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (t.j.: Dz. U. z 2020 poz. 75) w zw. z art. 6, art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 i art. 61 ust 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia
22 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

ORZEKA

1.

Uznaje radcę prawną M. L., PESEL: (...), nr wpisu (...) winną popełnienia czynu polegającego na tym, że będąc
tymczasowo zawieszoną w czynnościach zawodowych postanowieniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego (...) W., z
dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt (...), utrzymanym w mocy postanowieniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w W.
z dnia 13 kwietnia 2018 r., sygn. akt WO – 8/18, podejmowała czynności zawodowe jako pełnomocnik polegające na
wniesieniu do Sądu Rejonowego (...) (...) (...) w dniu 8 stycznia 2018 r. pozwu z dnia 20 grudnia 2017 r. w imieniu
S. D., tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o
radcach prawnych (t.j.: Dz. U. z 2020 poz. 75) w zw. z art. 6, art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia
22 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i
art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany.

2.



Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obciąża obwinioną M. L. zryczałtowanymi kosztami
postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym w kwocie 3000,00 zł (trzy tysiące złotych) płatnej na rzecz
Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W. oraz zryczałtowanymi kosztami postępowania przed Wyższym Sądem
Dyscyplinarnym w W. w kwocie 1200,00 zł (tysiąc dwieście złotych) płatnej na rzecz Krajowej Izby Radców Prawnych
w W..

S (...)

K. T. J. A. B.


