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1Na posiedzeniu w dniu 19.05.2016 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych
0
w Z.przy ul.(...), po rozpoznaniu sprawy z wniosku o ukaranie Rzecznika Dyscyplinarnego
radcy prawnego E. D.z dnia 29.01.2016r. sygn. akt RD (…) radcy prawnego M. G. na
podstawie art. 68¹ ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
obwinionemu o to że:
wykonując czynności zawodowe naruszył zasady etyki zawodowej oraz obowiązki zawodowe
określone w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015r., poz. 507 z późn. zm.) oraz w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego działając
w imieniu W. B. nie wniósł w terminie apelacji od wyroku sądu Rejonowego w Ś. z dnia
30.06.2014 sygn.akt(...) w sprawie z powództwa Starostwa Powiatowego w Ś.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny na podstawie art. 65 ust 1 pkt 1, art. 706 ust.
2 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych,(Dz. U. z 2016 poz. 233). w związku z
art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Orzeka
I. Uznaje obwinionego radcę prawnego M. G. za winnego, tego że wykonując czynności

zawodowe działąjąc jako pełnomocnik W.B. nie wniósł w terminie apelacji od
wyroku sądu Rejonowego w Ś. z dnia 30.06.2014 sygn.akt (...) w sprawie z
powództwa Starostwa Powiatowego w Ś. Czym naruszył zasady etyki zawodowej
oraz obowiązki zawodowe określone w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 507 z późn. zm.) oraz w
art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego wymierza obwinionemu radcy
prawnemu M. G. karę upomnienia.
II. Obciąża obwinionego radcę prawnego M. G. kosztami postępowania w kwocie ( ...)

i nakazuje ściągnąć należną sumę na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Z.
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za pośrednictwem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Z.
w terminie 14 dni od daty doręczenia uzasadnienia.

