Z., dnia 07 lipca 2017 r.
Sygn. akt Do (...)

ORZECZENIE
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Z. w składzie:
Przewodniczący:
Członkowie:
Protokolant:

radca prawny R. P.
radca prawny W. P.
radca prawny E.S.
A. N.

na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Z. ul. (...), po rozpoznaniu sprawy z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego radcy prawnego
E. D. z dnia (...) r., sygn. akt RD (...) o ukaranie radcy prawnego J. K. PESEL (...),
obwinionego o to, że:
1) w dniu (...) r. nie stawił się na rozprawie w sprawie prowadzonej przed S. R. dla W we W., Wydział (...), sygn. akt (...), w której reprezentował jako pełnomocnik z urzędu
A.P.,
t.j. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust.1
ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
233 z późn. zm.) w związku z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (tekst
jednolity przyjęty Uchwałą Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady
Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r.);
2) w dniu (...) r. nie stawił się na rozprawie w sprawie prowadzonej przed S. R. dla W we W., Wydział (...), sygn. akt (...), w której reprezentował jako pełnomocnik z urzędu
A. P.,
t.j. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust.1
ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
233 z późn. zm.) w związku z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (tekst
jednolity przyjęty Uchwałą Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady
Radców Prawnych z dnia 28.12.2010 r.).

ORZEKA
1. obwinionego radcę prawnego J. K. uznaje za winnego popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, tj. czynów określonych w pkt 1) i 2) orzeczenia;
2. na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r o radcach prawnych,
wymierza obwinionemu radcy prawnemu J. K. karę upomnienia za czyn opisany w pkt 1)
orzeczenia;
3.na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r o radcach prawnych, wymierza
obwinionemu radcy prawnemu J.K.karę upomnienia za czyn opisany w pkt 2) orzeczenia;
4. na podstawie art 651 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych wymierza
obwinionemu radcy prawnemu J. K. łączną karę upomnienia;

5. na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. obciąża
w całości obwinionego radcę prawnego J. K. kosztami postępowania dyscyplinarnego w
kwocie(...) i nakazuje ściągnąć należną sumę na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Z. w razie braku dobrowolnej wpłaty.
Członek
(…)

Przewodniczący
(…)

Członek
(...)

Pouczenie:
Od niniejszego orzeczenia przysługuje stronom odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
za pośrednictwem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Z. w terminie 14 dni od daty doręczenia uzasadnienia, sporządzonego na wniosek stron.

