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ORZECZENIE
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) W.

z dnia 5 września 2022 r.

Przewodniczący: sędzia  (...) r. pr. A. B.,

Sędziowie: sędzia  (...) r. pr. W. Z. (sprawozdawca),

sędzia  (...) r. pr. R. D.

Protokolant: aplikantka radcowska K. Ś.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2022 r. sprawy radcy prawnego T. B. obwinionego o to, że:

1.

w okresie od stycznia 2020 r. do czerwca 2021 r. w B. działając umyślnie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przy
wykorzystaniu takiej samej sposobności naruszył obowiązek dbałości o godność zawodu radcy prawnego, co mogło
zdyskredytować go w opinii publicznej i podważyć zaufanie do zawodu radcy prawnego w ten sposób, że będąc jako
dzierżawca zobowiązanym do zapłaty czynszu dzierżawnego w wysokości 130.588 zł za rok 2020 i w wysokości 130.588
zł za rok 2021 na rzecz wydzierżawiających G. L. i B. L. z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości objętych księgami
wieczystymi o nr:  (...),  (...),  (...),  (...),  (...), zawartej w dniu 29.02.2012r., nie zapłacił tej kwoty na rzecz wierzycieli,
pomimo wezwania do zapłaty skierowanego w dniu 13 maja 2021r. przez zarządcę nieruchomości M. K., działając tym
samym na szkodę wierzycieli wydzierżawiających

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 2022 r. poz. 1166) w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik
do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22.11.2014r. w sprawie uchwalenia
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 12 kodeksu karnego.

O R Z E K A

1)

uniewinnia obwinionego radcę prawnego T. B. od zarzucanego mu czynu,

2)

na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 75)
zryczałtowanymi kosztami postępowania w kwocie 2 600,00 złotych obciąża Okręgową Izbę Radców Prawnych (...)
W..

Sędzia  (...) Sędzia  (...) Sędzia  (...)

r. pr. R. D. r.pr. A. B. r.pr. W. Z.


