
OSD 38/21

ORZECZENIE
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W.

z dnia 15 grudnia 2021 r.

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

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

Sędziowie: sędzia  (...) r. pr. M. R. (sprawozdawca)

sędzia  (...) r. pr. K. T.

Protokolant: aplikant radcowski J. G.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2021 roku sprawy radcy prawnego A. P., PESEL: (...) obwinionej
o to, że:

jako były pełnomocnik A. L., ustanowiony z wyboru w sprawie pod sygn.. akt (...) prowadzonej i zakończonej przed
Sądem Rejonowym dla (...) (...) (...), IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w dniu 10 listopada 2019 r.:

1.

Nie udzieliła klientowi, pomimo zgłoszenia przez niego żądania, informacji o posiadanym ubezpieczeniu od
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu, czym naruszyła obowiązek wynikający
z art. 43 ust 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (ustalonego Uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego) dalej  (...) w zw. z art. 64
ust. 1 URP,

2.

Próbowała odwieźć klienta od zamiaru zgłoszenia szkody informując go, że w toku postępowania likwidacyjnego
ujawni informacje mogące skutkować odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną radcy prawnego E. H. – co stanowi
działanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej, a to obowiązkiem wykonywania czynności zawodowych uczciwie,
zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami oraz traktowania klienta z szacunkiem i
zachowaniem umiaru i taktu w swoich wypowiedziach a tym samym narusza art. 6 i 12 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego (ustalonego Uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada
2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego) dalej  (...) w zw. z art. 64 ust. 1 URP,

O R Z E K A

I.

uznaje radcę prawnego prawnego A. P., PESEL: (...), winnym tego, że:

jako były pełnomocnik A. L., ustanowiony z wyboru w sprawie pod sygn.. akt (...) prowadzonej i zakończonej przed
Sądem Rejonowym dla (...) (...) (...), IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w dniu 10 listopada 2019 r.:

1.



Nie udzieliła klientowi, pomimo zgłoszenia przez niego żądania, informacji o posiadanym ubezpieczeniu od
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu, czym naruszyła obowiązek wynikający
z art. 43 ust 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (ustalonego Uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego) dalej  (...) w zw. z art. 64

ust. 1 URP, i za to na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 703 w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku
o radcach prawnych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 75.) w zw. z art. 343 § 6 k.p.k. wymierza obwinionemu karę upomnienia,

2.

Próbowała odwieźć klienta od zamiaru zgłoszenia szkody informując go, że w toku postępowania likwidacyjnego
ujawni informacje mogące skutkować odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną radcy prawnego E. H. – co stanowi
działanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej, a to obowiązkiem wykonywania czynności zawodowych uczciwie,
zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami oraz traktowania klienta z szacunkiem i
zachowaniem umiaru i taktu w swoich wypowiedziach a tym samym narusza art. 6 i 12 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego (ustalonego Uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada
2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego) dalej  (...) w zw. z art. 64 ust. 1 URP, i za to na podstawie art. 65

ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 703 w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz.U. 2020
r. poz. 75.) w zw. z art. 343 § 6 k.p.k. wymierza obwinionemu karę upomnienia,

3.

Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j.: Dz. U. z 2020. poz. 75) wymierza
obwinionej radcy prawnemu A. P. za czyny określone w pkt 1 i 2 łączną karę upomnienia.

II.

na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 75.)
zryczałtowanymi kosztami postępowania w kwocie 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) obciąża radcę
prawnego A. P. na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W..

S (...)

K. T. A. M. R.


