
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  10/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Pawła 

Fedorowicza 

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. 

Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.) oraz art. 291 w zw. z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.  

o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Umarza się postępowanie w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Pawła Fedorowicza na 

podstawie art. 29 pkt 4a ustawy o radcach prawnych. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie w dzień podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  11/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Antoniego 

Tuszyńskiego 

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. 

Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.) oraz art. 291 w zw. z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.  

o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Umarza się postępowanie w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Antoniego Tuszyńskiego 

na podstawie art. 29 pkt 4a ustawy o radcach prawnych. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie w dzień podjęcia. 

 

 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  12/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pana Łukasza Zabłockiego z listy radców prawnych prowadzonej przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie § 24 ust. 9 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów 

radcowskich stanowiącego załącznik do uchwały nr 776/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r., uchwala się, co następuje: 

§1. 

Usuwa się wpis radcy prawnego Pana Łukasza Zabłockiego z listy radców prawnych prowadzonej przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  13/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pani Małgorzaty Szwejkowskiej z listy radców prawnych prowadzonej 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie § 24 ust. 9 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów 

radcowskich stanowiącego załącznik do uchwały nr 776/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r., uchwala się, co następuje: 

§1. 

Usuwa się wpis radcy prawnego Pani Małgorzaty Szwejkowskiej z listy radców prawnych prowadzonej 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 29 stycznia 2021 r. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  14/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Edwarda Leszka Kaweckiego z powodu zgonu 

 

Na podstawie art. 29 pkt 5 w zw. z art. 291 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych  

(j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Skreśla się Pana Edwarda Leszka Kaweckiego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dniem  2 lutego 2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 2 lutego 2021 r.   

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  15/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Patrycji Katarzyny Kołodziejczyk 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 (j.t. 

Dz. U. z 2020 poz. 75 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Patrycję Katarzynę Kołodziejczyk, pod nr OL – 1985. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  16/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Cezarego Orłowskiego 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 (j.t. 

Dz. U. z 2020 poz. 75 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Pana Cezarego Orłowskiego, pod nr OL – 1986. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  17/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie zawieszenia Pani Mai Kołpackiej prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 

(j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zawiesza się Pani Mai Kołpackiej prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 25 stycznia 2021 r. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  18/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie zawieszenia Pani Patrycji Hermańskiej prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 

(j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zawiesza się Pani Patrycji Hermańskiej prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 11 lutego 2021 r. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  19/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie odmowy zwolnienia z całości opłaty rocznej za aplikację radcowską i rozłożenia opłaty 

na raty Pani Annie Chojnowskiej 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Odmawia się zwolnienia aplikanta radcowskiego I roku aplikacji radcowskiej Pani Anny Chojnowskiej z 

całości opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021. 

 

§ 2. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pani Anny Chojnowskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  20/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Joannie Paszko 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Odracza się termin płatności opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 aplikantce 

I roku aplikacji radcowskiej Pani Joannie Paszko do dnia 12 lutego 2021 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  21/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie odmowy zwolnienia z całości opłaty rocznej za aplikację radcowską i rozłożenia opłaty 

na raty Pani Ewie Jędrzejczak 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 uchwały nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Odmawia się zwolnienia aplikanta radcowskiego II roku aplikacji radcowskiej Pani Ewy Jędrzejczak  

z całości opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021. 

 

§ 2. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Ewy Jędrzejczak rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  22/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie odmowy zwolnienia z całości oraz części opłaty rocznej za aplikację radcowską  

i rozłożenia opłaty na raty Pani Dominice Radykield 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 uchwały nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Odmawia się zwolnienia aplikanta radcowskiego II roku aplikacji radcowskiej Pani Dominiki Radykield 

z całości oraz części opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021. 

 

§ 2. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Dominiki Radykield rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  23/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie odmowy zwolnienia z części opłaty rocznej za aplikację radcowską i rozłożenia opłaty na 

raty Pani Sabinie Sokołowskiej 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 uchwały nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Odmawia się zwolnienia aplikanta radcowskiego II roku aplikacji radcowskiej Pani Sabiny Sokołowskiej 

z części opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 w kwocie 2850 zł. 

 

§ 2. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Sabiny Sokołowskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  24/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Aleksandrze Kruszewskiej 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pani Aleksandry Kruszewskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  25/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Marcinowi Łada 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pana Marcina Łada rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  26/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Mateuszowi Panuś 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pana Mateusza Panuś rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  27/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Magdzie Falkowskiej 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Magdy Falkowskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  28/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Klaudii Gzince 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Klaudii Gzinki rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  29/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Konradowi 

Jędrzejewskiemu 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pana Konrada Jędrzejewskiego rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  30/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Jackowi Kaczkowskiemu 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pana Jacka Kaczkowskiego rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR  31/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Alicji Kierońskiej-

Kaczkowskiej 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Alicji Kierońskiej-Kaczkowskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  32/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Emilii Kostyńskiej 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Emilii Kostyńskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  33/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Monice Kuszpa 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Moniki Kuszpa rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  34/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Mikołajowi Mucha 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pana Mikołaja Mucha rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  35/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Mateuszowi 

Piątkowskiemu 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pana Mateusza Piątkowskiego rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 
UCHWAŁA NR  36/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Karolowi Rulce 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pana Karola Rulki rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR  37/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Karolinie Rzeczkowskiej 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Karoliny Rzeczkowskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  38/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Mateuszowi 

Sadowskiemu 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pana Mateusza Sadowskiego rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  39/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Sandrze Sidorowicz 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Sandry Sidorowicz rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  40/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Karolinie Skorupskiej 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Karoliny Skorupskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  41/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Ewie Soboczyńskiej 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Ewy Soboczyńskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  42/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Weronice Szarej 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Weroniki Szarej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  43/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Annie Szczepańskiej 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Anny Szczepańskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  44/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Marcie Szczubełek 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Marty Szczubełek rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  45/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Damianowi Wiewiór 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pana Damiana Wiewiór rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  46/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Wiolecie Chrapowickiej 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Wiolety Chrapowickiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR 47/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Annie Cosban-Woytycha 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Anny Cosban-Woytycha rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  48/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Michałowi Goclik 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pana Michała Goclik rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  49/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Karolinie Janowskiej 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Karoliny Janowskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  50/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Oldze Łobacz 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Olgi Łobacz rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  51/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Aleksandrze 

Majorkiewicz 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Aleksandry Majorkiewicz rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  52/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Paulinie Malikowskiej 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Pauliny Malikowskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  53/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Klaudii Przeradzkiej 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Klaudii Przeradzkiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  54/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Damianowi Swat 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pana Damiana Swat rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  55/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Emilii Szynkiewicz 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Emilii Szynkiewicz rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  56/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Mateuszowi Tubisz 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pana Mateusza Tubisz rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  57/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Magdalenie Turulskiej 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Magdaleny Turulskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  58/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Michałowi 

Zyskowskiemu 
 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 

ze zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 

r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania 

terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pana Michała Zyskowskiego rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

26.02.2021 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.04.2021 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2021 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.08.2021 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  59/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 8/XI/2020 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 717/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 stycznia 2020 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 775/X/2020Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu 

radców prawnych i jego organów uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 8/XI/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. dodaje się pozycję: 

Patroni I rok 

L. p. Nazwisko i imię aplikanta  Patron 

27. Borsuk Lidia Kulaszewski Mariusz 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 9-10.02.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR  60/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 58/XI/2020 w sprawie powołania składu Komisji ds. Wydawniczych 

i Promocji Zawodu 
 

Na podstawie § 12 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności samorządu 

radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale Nr 58/XI/2020 z dnia 6.11.2020 r. § 1 otrzymuje brzmienie:  

„Powołać do składu Komisji ds. Wydawniczych i Promocji Zawodu. 

 - Barbarę Bloch-Cieślińską, 

 - Piotra Jankowskiego 

 - Cezarego Jezierskiego, 

 - Martę Kawulę, 

 - Monikę Koncicką-Deresiewicz, 

 - Adriannę Pannek, 

 - Magdalenę Rekosz-Idziak, 

 - Mateusza Sadowskiego, 

 - Mateusza Tubisz, 

 - Vivianę Pię Wylonk. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


