
OSD 39/21

ORZECZENIE
OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO

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

z dnia 14 grudnia 2021 roku

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych

(...) W. w składzie:

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

Sędziowie: sędzia  (...) r. pr. K. Z. (sprawozdawca)

sędzia  (...) r. pr. D. B.

Protokolant: aplikant radcowski J. G.

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym sprawy z wniosku Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby
radców Prawnych (...) W. z dnia 29 października 2021 roku, sygn. akt RD 63/20 o ukaranie radcy prawnego M. N.
obwinionego o to, że:

zaniechał w okresie od lipca 2016 r. do lipca 2019 r., (...) W., prowadzenia zleconej sprawy w przedmiocie podwyższenia
wysokości rent dla dzieci Pani M. M. (1) (tj. M. M. (2) oraz M. M. (3)) od Gminy I., jak również wprowadzał w tym
okresie w błąd Panią M. M. (1) co do rzekomych działań podejmowanych przez niego w tej sprawie oraz przebiegu tej
sprawy oraz jej wyniku, tj. popełnienie przez radcę prawnego M. N. przewinienia dyscyplinarnego określonego w art.,
64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w zw. z art. 6, art. 8, art. 12 ust.
1 oraz art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, poprzez naruszenie zasad etyki radcy prawnego.

O R Z E K A

1.

uznaje radcę prawnego M. N. za winnego, tego że w okresie od lipca 2016 r. do lipca 2019 r., (...) W., zaniechał
prowadzenia zleconej sprawy w przedmiocie podwyższenia wysokości rent dla dzieci Pani M. M. (1) (tj. M. M. (2)
oraz M. M. (3)) od Gminy I., jak również wprowadzał w tym okresie w błąd Panią M. M. (1) co do rzekomych działań
podejmowanych przez niego w tej sprawie oraz przebiegu tej sprawy oraz jej wyniku, tj. popełnienie przez radcę
prawnego M. N. przewinienia dyscyplinarnego określonego w art., 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w zw. z art. 6, art. 8, art. 12 ust. 1 oraz art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego,
poprzez naruszenie zasad etyki radcy prawnego i za to na podstawie art. 65 ust. 1 punkt 2 ustawy o radcach prawnych
na skutek wniosku obwinionego o dobrowolne poddanie się karze wymierza obwinionemu karę nagany.

2.

na podstawie art. 706 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z
2020 roku, poz. 75 z późń. zm.) zryczałtowanymi kosztami postępowania dyscyplinarnego w niniejszym postępowaniu
dyscyplinarnym w kwocie 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) obciążyć obwinionego na rzecz Okręgowej
Izby Radców Prawnych (...) W..
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D. B. A. K. Z.


