
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

 

UCHWAŁA NR 96/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Łukasza Lecha Berndt na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Pana Łukasza Lecha Berndt, pod nr OL – 1989. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 97/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Mateusza Michała Brockiego na listę radców prawnych prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Pana Mateusza Michała Brockiego, pod nr OL – 1990. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 98/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Karoliny Anny Bucińskiej na listę radców prawnych prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Karolinę Annę Bucińską, pod nr OL – 1991. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 99/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Wioletty Anny Butkiewicz na listę radców prawnych prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Wiolettę Annę Butkiewicz, pod nr OL – 1992. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 100/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Kordiana Choińskiego na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Pana Kordiana Choińskiego, pod nr OL – 1993. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 101/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Marty Natalii Cichockiej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Martę Natalię Cichocką, pod nr OL – 1994. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 102/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Aleksandry Marty Ciunowicz na listę radców prawnych prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Aleksandrę Martę Ciunowicz, pod nr OL – 1995. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 103/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Magdaleny Dobkowskiej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Magdalenę Dobkowską, pod nr OL – 1996. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 104/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Anny Magdaleny Dubowskiej na listę radców prawnych prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Annę Magdalenę Dubowską, pod nr OL – 1997. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 105/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Michała Łukasza Dworzyckiego na listę radców prawnych prowadzoną 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Pana Michała Łukasza Dworzyckiego, pod nr OL – 1998. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 106/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Małgorzaty Furgały na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Małgorzatę Furgałę, pod nr OL – 1999. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 107/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Karoliny Aleksandry Gadomskiej na listę radców prawnych prowadzoną 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Karolinę Aleksandrę Gadomską, pod nr OL – 2000. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 108/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Bartosza Wojciecha Głowackiego na listę radców prawnych prowadzoną 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Pana Bartosza Wojciecha Głowackiego, pod nr OL – 2001. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 109/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Tomasza Rafała Głowackiego na listę radców prawnych prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Pana Tomasza Rafała Głowackiego, pod nr OL – 2002. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 110/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Eweliny Gołaszewskiej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Ewelinę Gołaszewską, pod nr OL – 2003. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 111/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Przemysława Bogdana Grześko na listę radców prawnych prowadzoną 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Pana Przemysława Bogdana Grześko, pod nr OL – 2004. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 112/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Natalii Indyka na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Natalię Indyka, pod nr OL – 2005. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 113/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Marty Jankowskiej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Martę Jankowską, pod nr OL – 2006. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 114/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Wiolety Jurgielewicz na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Wioletę  Jurgielewicz, pod nr OL – 2007. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 115/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Agnieszki Karpiej-Okońskiej na listę radców prawnych prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Agnieszkę Karpiej-Okońską, pod nr OL – 2008. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 116/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Anety Klimowicz na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Anetę Klimowicz, pod nr OL – 2009. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 117/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Kamila Kołodziejczaka na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Pana Kamila Kołodziejczaka, pod nr OL – 2010. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 118/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Anny Patrycji Konopki na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Annę Patrycję Konopkę, pod nr OL – 2011. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 119/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Patrycji Agnieszki Kurzyńskiej na listę radców prawnych prowadzoną 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Patrycję Agnieszkę Kurzyńską, pod nr OL – 2012. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 120/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Małgorzaty Lewandowskiej na listę radców prawnych prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Małgorzatę Lewandowską, pod nr OL – 2013. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 121/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Justyny Lewickiej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Justyną Lewicką, pod nr OL – 2014. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 122/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Joanny Magnuszewskiej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Joannę Magnuszewską, pod nr OL – 2015. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 123/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Karoliny Mamińskiej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Karolinę Mamińską, pod nr OL – 2016. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 124/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Malwiny Meredyk na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Malwinę Meredyk, pod nr OL – 2017. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 125/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Damiana Michalskiego na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Pana Damiana Michalskiego, pod nr OL – 2018. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 126/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Marty Mogga na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Martę Mogga, pod nr OL – 2019. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 127/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Barbary Nieścior na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Barbarę Nieścior, pod nr OL – 2020. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 128/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Tomasza Artura Olszówki na listę radców prawnych prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Pana Tomasza Artura Olszówkę, pod nr OL – 2021. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 129/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Anny Ewy Pietruszki na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Annę Ewę Pietruszkę, pod nr OL – 2022. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 130/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Doroty Marii Popko na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Dorotę Marię Popko, pod nr OL – 2023. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 131/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Eweliny Prusik-Kuś na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Ewelinę Prusik-Kuś, pod nr OL – 2024. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 132/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Iwony Pyszczyńskiej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 2 pkt. 3 oraz w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 

1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Iwonę Pyszczyńską, pod nr OL – 2025. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 133/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Marty Roguskiej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Martę Roguską, pod nr OL – 2026. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 134/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Patrycji Romasz na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Patrycję Romasz, pod nr OL – 2027. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 135/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Joanny Sylwii Ryby na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Joannę Sylwię Rybę, pod nr OL – 2028. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 136/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Izabeli Skalij na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Izabelę Skalij, pod nr OL – 2029. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 137/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Mateusza Sobolewskiego na listę radców prawnych prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Pana Mateusza Sobolewskiego, pod nr OL – 2030. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 138/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Patrycji Stępień na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Patrycję Stępień, pod nr OL – 2031. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 139/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Artura Pawła Szynaki na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Pana Artura Pawła Szynakę, pod nr OL – 2032. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 140/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Pawła Tołoczko na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Pana Pawła Tołoczko, pod nr OL – 2033. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 141/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Justyny Zalewskiej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Panią Justynę Zalewską, pod nr OL – 2034. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 8-9 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 142/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 9 lipca 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 8/XI/2021 w sprawie powołania patronów dla aplikantów 

radcowskich I, II i III roku aplikacji radcowskiej i ustalenia wynagrodzenia za sprawowanie 

patronatu 

 

Na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do 

uchwały nr 119/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz na 

podstawie § 14 ust. 1 pkt 7 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 118/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu 

radców prawnych i jego organów uchwala się, w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 8/XI/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. pozycja 2 otrzymuje brzmienie: 

Patroni I rok 

L. p. Nazwisko i imię aplikanta  Patron 

2. Chojnowska Anna  Golakowicz Ewa 

 

§ 2. 

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr 8/XI/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. pozycja 7 otrzymuje brzmienie: 

Patroni III rok 

L. p. Nazwisko i imię aplikanta  Patron 

7. Głowacka Emilia  Kottik Anna  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą w obowiązującą w § 1 od 1 czerwca 2021 r. zaś  

w § 2 od 1 lipca 2021 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 


