
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  62/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Krzysztofa Michalskiego 

 

Na podstawie art. 29 pkt 4a 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 Krzysztofa Michalskiego z listy radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Olsztynie. 

 

§ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR 63/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pani Anny 

Zysk-Majkowskiej 

 

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 Pani Anny Zysk-Majkowskiej 

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

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie w dzień podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

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

 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR 64/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Antoniego Bogdanowicza 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 Antoniego Bogdanowicza z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dniem 19 lutego 2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 19 lutego 2021 r.   

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

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

 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR 65/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Stanisława Tadeusza Starkiewicza 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 Stanisława Tadeusza Starkiewicza z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dniem 12 lutego 2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 12 lutego 2021 r.   

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

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

 

 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR 66/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pani Krystyny Kołakowskiej 

 

Na podstawie art. 29 pkt 1 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 Panią Krystynę Kołakowską z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dniem 8 lutego 2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 8 lutego 2021 r.   

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

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

 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR 67/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pani Moniki Bark z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie § 26 ust. 1 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 164/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 12 marca 2021 r., uchwala się, co następuje: 

§1. 

Usuwa się wpis aplikanta radcowskiego Pani Moniki Bark z listy aplikantów radcowskich 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. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

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

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR 68/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie zawieszenia Pani Karolinie Stempniewskiej 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 Karolinie Stempniewskiej prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 19 lutego 2021 r. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

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

 

 

 

  

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR 69/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie zwolnienia Pani Karoliny Stempniewskiej z obowiązku uiszczania składki 

członkowskiej 

 

Na podstawie § 8 ust. 2 uchwały nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 

2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania  

i podziału stanowiącej załącznik do uchwały nr 117/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 18 stycznia 2021 r., uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zwalnia się Panią Karolinę Stempniewską z obowiązku uiszczania składki członkowskiej od stycznia 

2021 r. do kwietnia 2022 r. 

 

§ 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. 

 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR 70/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie zwolnienia Pana Jarosława Bloch z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego 

 

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 75 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego 

przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego 

obowiązku stanowiącego załącznik do uchwały nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zwalnia się Pana Jarosława Bloch z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu 

szkoleniowym 2018-2020. 

 

§ 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. 

 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR 71/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie zwolnienia Pani Beaty Szczudłowskiej z wypełnienia obowiązku doskonalenia 

zawodowego 

 

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 75 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego 

przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego 

obowiązku stanowiącego załącznik do uchwały nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zwalnia się Panią Beatę Szczudłowską z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu 

szkoleniowym 2018-2020. 

 

§ 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. 

 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR 72/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie zwolnienia Pani Sylwii Grzelak z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego 

 

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 75 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego 

przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego 

obowiązku stanowiącego załącznik do uchwały nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zwalnia się Panią Sylwię Grzelak z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu 

szkoleniowym 2018-2020. 

 

§ 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. 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR 73/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie zwolnienia Pana Bogdana Zalewskiego z wypełnienia obowiązku doskonalenia 

zawodowego 

 

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 75 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego 

przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego 

obowiązku stanowiącego załącznik do uchwały nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zwalnia się Pana Bogdana Zalewskiego z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu 

szkoleniowym 2018-2020. 

 

§ 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. 

 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR 74/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie odmowy umorzenia zaległych składek członkowskich Panu Antoniemu Tuszyńskiemu 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Uchwały nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 

2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania  

i podziału stanowiącej załącznik do uchwały nr 117/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 18 stycznia 2021 r., uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Odmawia się umorzenia Panu Antoniemu Tuszyńskiemu zaległych składek członkowskich  

w kwocie 162 zł za okres od stycznia do lutego 2021 r. 

 

§ 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. 

   

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR 75/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 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, co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr 8/XI/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. pozycja 28 otrzymuje brzmienie: 

Patroni II rok 

L. p. Nazwisko i imię aplikanta  Patron 

28. Michta Patrycja Marcinkiewicz Karol 

 

§ 2. 

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr 8/XI/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. pozycja 22 otrzymuje brzmienie: 

Patroni III rok 

L. p. Nazwisko i imię aplikanta  Patron 

22. Matura Sylwia Anna  Lewandowski Marek 

 

§ 3. 

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

2 od 1 lutego 2021 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

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

 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR 76/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu szkoleń zawodowych dla członków OIRP w Olsztynie na I półrocze 

2021 

 

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 75 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się plan szkoleń zawodowych dla członków OIRP w Olsztynie na I półrocze 2021 r. 

w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Zastrzega się na rzecz Prezydium Rady w uzasadnionych przypadkach możliwość wprowadzenia zmian 

w planie, w tym wprowadzenia dodatkowych szkoleń poza ujętymi w planie. 

 

§ 3. 

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

 

Załącznik do uchwały nr 76/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby  

Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

Plan szkoleń zawodowych OIRP w Olsztynie na I półrocze 2021 r. 

 

1. styczeń 2021 r. 

„Ustawa Prawo zamówień publicznych po nowelizacji”. 

2. luty 2021 r. 

„Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych”. 

3. marzec 2021 r. 

„Pełnomocnik procesowy w stanie epidemii – zagadnienia materialne i procesowe”. 

4. kwiecień 2021 r. 

 „Roszczenia z tzw. kredytów frankowych – przegląd judykatury”. 

5. maj 2021 r. 

 „Dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, rozliczenie konkubinatu”. 

6. czerwiec 2021 r. 

„Władza rodzicielska, kontakty, opieka naprzemienna, miejsce zamieszkania dziecka w praktyce 

 orzeczniczej sądów, alimenty”. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

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

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24.-25.03.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR 77/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w 2020 r. 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75 ze zm.) oraz na podstawie § 7 i § 19 ust. 1 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 jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawych i jego organów uchwala się, co następuje: 

§1. 

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

za 2020 r. w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zostanie przedłożone do zatwierdzenia przez Zgromadzenie 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 5 ustawy o radcach 

prawnych. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik do Uchwały Nr  77/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby  

Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

SPRAWOZDANIE RADY OIRP W OLSZTYNIE 

ZA ROK 2020 

 

ORGANY IZBY I ICH FUNKCJONOWANIE 

W roku 2020 skład organów Izby był następujący: 

X kadencja (do 04.10.2020 r.) 

Prezydium Rady: 

Katarzyna Skrodzka-Sadowska – Dziekan 

Michał Korwek – Wicedziekan 

Witold Lewandowski – Wicedziekan 

Józef Mirosław Tetkowski – Wicedziekan 

Adrianna Pannek – Sekretarz 

Paweł Godlewski – Skarbnik 

Członkowie Rady OIRP: 

Marcin Adamczyk 

Agnieszka Baudet 

Iwona Bendorf-Bundorf 

Ewa Chajęcka 

Halina Domańska 

Dariusz Gibasiewicz 

Krzysztof Górecki 

Ewa Januszkiewicz 
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Cezary Jezierski 

Marta Alicja Kawula 

Ewa Kulczyńska 

Robert Pożarski 

Magdalena Rekosz-Idziak 

Beata Urbańska 

 

Innymi organami Izby kierowali: 

Lucyna Duraj-Górecka – Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 

Zbigniew Godlewski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

Rzecznikiem Dyscyplinarnym była Maria Łaba,  

Stałym Członkiem KRRP był Michał Korwek. 

 

X kadencja (od 05.10.2020 r.) 

Prezydium Rady: 

Katarzyna Skrodzka-Sadowska – Dziekan 

Michał Korwek – Wicedziekan 

Witold Lewandowski – Wicedziekan 

Józef Mirosław Tetkowski – Wicedziekan 

Adrianna Pannek – Sekretarz 

Marta Kawula – Skarbnik 

Członkowie Rady OIRP: 

Marcin Adamczyk 

Agnieszka Baudet 

Ewa Chajęcka 

Liliana Chmiel-Nowacka 

Halina Domańska 

Justyna Fesnak 

Cezary Jezierski 

Ewa Kulczyńska 

Łukasz Mackiewicz 

Piotr Marciniak 

Magdalena Rekosz-Idziak 

Jan Rogulski 

Aleksander Stusio 

 

Innymi organami Izby kierowali: 

Jolanta Kaliszuk – Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 

Zbigniew Godlewski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

Rzecznikiem Dyscyplinarnym była Maria Łaba,  

Stałym Członkiem KRRP był Michał Korwek. 

 

W roku 2020 działały następujące Komisje  

do 04.10.2020 r.: 

1) Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego, Integracji i Sportu: 

 - Michał Korwek – Przewodniczący, 

- Paweł Godlewski – Zastępca Przewodniczącego, 

- Marcin Adamczyk, 

- Beata Urbańska, 

- Bogusław Lewandowicz, 

- Marta Kawula, 

- Sławomir Matczak, 
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- Magdalena Rekosz-Idziak. 

2) Komisji ds. Współpracy z Zagranicą: 

 - Dariusz Gibasiewicz – Przewodniczący, 

- Daniel Janik, 

- Marcin Adamczyk, 

- Michał Korwek, 

- Agnieszka Baudet. 

3) Komisji ds. Aplikacji: 

- Beata Urbańska – Przewodnicząca, 

- Marta Kawula – Zastępca Przewodniczącej, 

- Ewa Januszkiewicz, 

- Ewa Chajęcka  

- Halina Domańska, 

- Magdalena Rekosz-Idziak. 

4) Komisji ds. Wydawniczych: 

- Katarzyna Skrodzka-Sadowska – Przewodnicząca, 

- Ewa Kulczyńska – Zastępca Przewodniczącej, 

- Robert Pożarski, 

- Andrzej Dramiński, 

- Adrianna Pannek, 

- Beata Urbańska. 

5)   Komisji ds. Wykonywania zawodu i wpisów na listę radców prawnych: 

 - Krzysztof Górecki – Przewodniczący, 

- Witold Lewandowski – Zastępca Przewodniczącego, 

- Ewa Chajęcka, 

- Jarosław Golański, 

- Beata Urbańska, 

- Paweł Godlewski, 

- Cezary Jezierski, 

- Ewa Kulczyńska. 

7) Komisji ds. pozyskiwania środków i funduszy unijnych: 

 - Łukasz Pakulnicki – Przewodniczący, 

- Paweł Godlewski – Zastępca Przewodniczącego, 

- Józef Mirosław Tetkowski, 

- Dariusz Gibasiewicz, 

- Michał Korwek, 

- Agnieszka Baudet. 

 

od 13.10.2020 r. 

1) Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego, Integracji i Sportu: 

- Michał Korwek – Przewodniczący,  

  - Małgorzata Chmielewska,  

  - Marta Kawula, 

  - Paulina Kobus, 

  - Olga Malinowska, 

  - Sławomir Matczak, 

  - Magdalena Rekosz-Idziak, 

  - Karolina Szyjka-Binik, 

  - Vivianna Wylonk. 

2) Komisja ds. Współpracy z Zagranicą i Nowych Technologii:  

- Aleksander Stusio – Przewodniczący, 
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 - Jakub Bartoszewicz, 

 - Agnieszka Baudet, 

 - Anna Cosban-Woytycha. 

 - Dariusz Gibasiewicz, 

 - Wojciech Glabas, 

 - Kamil Kołodziejczak, 

 - Michał Korwek. 

3) Komisja ds. Aplikacji: 

- Magdalena Rekosz-Idziak – Przewodnicząca, 

  - Liliana Chmiel-Nowacka, 

  - Halina Domańska, 

  - Ewa Kulczyńska. 

4) Komisja ds. Wydawniczych i Promocji Zawodu: 

- Liliana Chmiel-Nowacka – Przewodnicząca, 

  - Barbara Bloch-Cieślińska, 

  - Cezary Jezierski, 

  - Marta Kawula, 

  - Monika Koncicka-Deresiewicz, 

  - Adrianna Pannek, 

  - Magdalena Rekosz-Idziak, 

  - Mateusz Tubisz. 

5) Komisja ds. Wykonywania Zawodu i Wpisów na Listę Radców Prawnych: 

- Ewa Chajęcka – Przewodnicząca, 

  - Halina Domańska, 

  - Jarosław Golański, 

  - Krzysztof Górecki, 

  - Ewa Kulczyńska. 

6) Komisja ds. Inwestycji oraz Pozyskiwania Środków i Funduszy Unijnych: 

- Piotr Marciniak– Przewodniczący, 

  - Agnieszka Baudet, 

  - Justyna Fesnak, 

  - Michał Korwek, 

  - Marta Kawula, 

  - Łukasz Mackiewicz. 

 

W organach i komisjach Krajowej Rady Radców Prawnych działali przedstawiciele OIRP  

w Olsztynie 

X kadencja: 

Mec. Michał Korwek – Wiceprezes KRRP; 

Mec. Witold Lewandowski – członek KRRP, członek Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego,  

Mec. Krzysztof Górecki – Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, 

Mec. Józef Mirosław Tetkowski – Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej, 

Mec. Tomasz Parkasiewicz – Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej, 

Mec Cezary Jezierski – członek Komitetu Centrum Mediacji, 

Mec. Marta Kawula – członek Komisji Integracji, 

Mec. Dariusz Gibasiewicz – członek Komisji Zagranicznej, 

Helena Oprzyńska-Pacewicz – Przewodnicząca Rady Klubów Seniora. 

 

XI kadencja: 

Mec. Michał Korwek – Wiceprezes KRRP, 

Mec. Witold Lewandowski – członek KRRP, 

Mec. Tomasz Parkasiewicz – członek KRRP, Przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod 

Rozwiązywania Sporów (ADR), 
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Mec. Krzysztof Górecki – Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, 

Mec. Marta Alicja Kawula – członek Wyższej Komisji Rewizyjnej, 

Mec. Józef Mirosław Tetkowski – członek Wyższej Komisji Rewizyjnej, 

Mec. Aleksander Stusio – członek Komisji Doskonalenia Zawodowego, 

Mec. Liliana Chmiel-Nowacka – członek Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego, 

Mec. Dariusz Gibasiewicz – członek Komisji Zagranicznej, 

 

W okresie sprawozdawczym miało miejsce 11 posiedzeń Rady – 8 w X kadencji, 3 w XI kadencji. 

Posiedzenia w maju, czerwcu, sierpniu, listopadzie i grudniu odbyły się w formie wideokonferencji.  

W X kadencji podjęto 191 uchwał, w tym 2 w trybie obiegowym. W XI kadencji podjęto 91 uchwał,  

w tym 2 w trybie obiegowym. 

Podjęte uchwały dotyczyły: 

 organizacji pracy Rady, 

 spraw problemowych istotnych dla zawodu, 

 spraw związanych z prowadzeniem listy radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz 

wykonywaniem zawodu i aplikacją radcowską, 

 spraw związanych z doskonaleniem zawodowym, 

 spraw różnych m. in.: organizacji wyborów organów i na funkcje XI kadencji, przekazania 

darowizny na rzecz walki z epidemią COVID-19, zakupu upominków dla radców prawnych 

OIRP w Olsztynie z okazji Dnia Radcy Prawnego, wyrażenia zgody na organizację spływu 

kajakowego, przekazania darowizny dla WOŚP, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sygn. 

akt K1/20 z dnia 22.10.2020 r.   

Prezydium Rady jako organ wykonawczy spotyka się na posiedzeniach w zależności od potrzeb  

i podejmuje decyzje w ramach posiadanych uprawnień. W 2020 roku odbyło się 6 posiedzeń Prezydium 

w X kadencji oraz 3 posiedzenia w XI kadencji. 

W roku 2020 Rada publikowała swoje uchwały. Znajdują się na stronie internetowej OIRP  

w Olsztynie. 

Stan radców prawnych w OIRP w Olsztynie 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba radców prawnych wynosiła 1290. 

W okresie sprawozdawczym wpisanych zostało na listę radców prawnych 47 osób, a w tym: 

- po egzaminie radcowskim – 36 osób, 

- z art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych – 7 osób, 

- z innych OIRP przeniosły się 4 osoby. 

Z różnych przyczyn skreślono w 2020 r. ogółem 12 osób, a w tym: 

- na własny wniosek – 4 osoby (dotyczy osób, które zaprzestały wykonywania zawodu rady prawnego), 

- z powodu zgonu  – 6 osób (Jolanta Bilkiewicz, Kazimierz Foks, Tomasz Konieczny, Zofia Kozłowska, 

Mirosław Piotrowski, Małgorzata Wiraszka), 

- do innych OIRP przeniosły się –  2 osoby. 

Aplikacja radcowska i egzaminy radcowskie 

1. Egzamin konkursowy na aplikację radcowską 
Egzamin konkursowy na aplikację radcowską odbył się 26 września 2020 r. 

Do egzaminu konkursowego na aplikację radcowską na obszarze OIRP w Olsztynie przystąpiło 50 

osób spełniających kryteria ustawowe. Wynik pozytywny z egzaminu konkursowego uzyskały 23 

osoby. Na listę aplikantów wpisano 24 osoby. 

2. Aplikacja 
W 2020 r. Rada kontynuowała aplikację radcowską na wszystkich latach. 

Skład liczbowy aplikantów, stan na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:  

- I rok – 27 osób, 
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- II rok – 47 osób, 

- III rok – 40 osób. 

Z dniem 31 grudnia 2020 r. aplikację ukończyły 53 osoby, które w roku 2021 będą mogły przystąpić 

do egzaminu radcowskiego.  

W lutym 2020 r. Rada zorganizowała dla aplikantów wszystkich roczników spotkanie integracyjne 

połączone z „otrzęsinami” I roku. 

Od kwietnia 2020 r. zajęcia na aplikacji radcowskiej odbywają się zdalnie. 

 

3. Egzamin radcowski 

W 2019 r. ukończyło 3 letnią aplikację 38 osób. 

Do egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 23-26 czerwca 2020 r. przystąpiło 47 

osób (w tym  9 osób bez odbycia aplikacji, 38 osób po odbyciu aplikacji). Egzamin ze względów 

organizacyjnych odbył się poza siedzibą Izby i przeprowadzony został przez jedną Komisję 

Egzaminacyjną. Wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego uzyskało 40 osób. 

Dwie osoby, które uzyskały wynik negatywny złożyły odwołania od decyzji Komisji Egzaminacyjnej  

I stopnia do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.  

Funkcjonowanie Izby w 2020 r. 

W 2020 r. wpłynęło 2656 różnego rodzaju pism (zapytania, wnioski itp.), na które udzielono 

stosownych odpowiedzi, wysyłając 2309 listów. 

Nadto wysłano: 

 750 pism wzywających do zapłaty składek członkowskich do radców prawnych w tym 22 

wezwania ostatecznych), 

 173 pisma wzywających do zapłaty składek członkowskich do aplikantów radcowskich,  

w tym 1 wezwanie ostateczne. 

 44 pisma wzywających do zapłaty opłaty za aplikację radcowską. 

W roku 2020 Rada wyznaczyła 821 radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.  

W OIRP w Olsztynie działa system kierowania spraw z urzędu do radców, którzy są zainteresowani 

prowadzeniem takich spraw. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej  

i edukacji prawnej – w 2020 r. zawarto ze starostwami powiatowymi 22 porozumienia w sprawie 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wyznaczono 61 radców prawnych do udzielania porad 

prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.  

SZKOLENIA STACJONARNE: 

W roku 2020 odbyło się 12 szkoleń stacjonarnych – nieodpłatnych dla radców prawnych tut. Izby, 

w których wzięło udział 962 radców prawnych. Szkolenia od kwietnia 2020 r. odbywały się on-line. 

 11.01.2020 r. – Duża nowelizacja k.p.c. – najważniejsze zmiany wynikające z ustawy z dnia 

13.06.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego część I – SSO Agnieszka 

Żegarska. 

 8 lutego 2020 r.  – Duża nowelizacja k.p.c. – najważniejsze zmiany wynikające z ustawy z dnia 

13.06.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego część II – SSO Agnieszka 

Żegarska. 

 25 kwietnia 2020 r. – Jak zainteresować klienta ofertą? Budowanie przewagi konkurencyjnej 

kancelarii w mediach społecznościowych i budowanie rozpoznawalności radcy prawnego – 

Grzegorz Furgał. 

 23 maja 2020 r.  – Duża nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z czerwca 

2017 r. i doświadczenia praktyki jej stosowania oraz zmiany w zasadach prowadzenia 

postępowania administracyjnego w czasie epidemii (m.in.: „wykonalność” a „ostateczność”, 
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nowe zasady doręczania,  liczenie terminów procesowych, nowe pouczenia w decyzji)” –  

r. pr. dr Marcin Adamczyk 

 19 czerwca 2020 r. – Zasiedzenie nieruchomości – praktyczne zagadnienia materialne 

i procesowe – SSO Agnieszka Żegarska. 

 27 czerwca 2020 r. – Prawo upadłościowe po ostatnich zmianach, w tym upadłość 

konsumencka – r. pr. Anna Kurzyńska. 

 12 sierpnia 2020 r. – Psychologiczne aspekty działalności radcy prawnego – prof. dr hab. Anita 

Frankowiak. 

 19 września 2020 r. – Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – kluczowe zmiany  

z perspektywy obowiązków zamawiających i wykonawców. Tryb podstawowy w trzech 

wariantach. Zasady tworzenia umów w zamówieniach publicznych – r.pr. Łukasz Mackiewicz. 

 7 listopada 2020 r. – Dochodzenie wierzytelności od dłużnika w restrukturyzacji-wybrane 

problemy praktyczne związane ze spisem wierzytelności oraz wszczęciem i prowadzeniem 

postępowań sądowych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego – SSR Joanna Bury. 

 28 listopada 2020 r.  – Kary umowne – SSO Agnieszka Żegarska. 

 12 grudnia 2020 r.  – Strategia ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych w firmie 

– Wiceprezes KRRP r. pr. Ewa Gryc-Zerych 

 18 grudnia 2020 r. –  Kary umowne – SSO Agnieszka Żegarska. 

 

W lipcu 2020 r. OIRP w Olsztynie zorganizowała dla radców prawnych, częściowo odpłatny, 40 

godzinny kurs dla kandydatów na mediatorów, który poprowadził Pan Maciej Podraska. Wzięło w nim 

udział 24 radców prawnych z naszej Izby.  

OŚRODEK MEDIACJI GOSPODARCZYCH 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wpłynęło do Ośrodka Mediacji 

Gospodarczych 125 mediacji skierowanych przez sąd, z czego 13 zakończyło się ugodą, w 25 sprawach 

nie zawarto ugody, zaś w 66 strony nie wyraziły zgody na mediację. Na dzień 31.12.2020 r. 21 spraw 

pozostawało w toku. Dodatkowo wpłynęła 1 mediacja na wniosek, jednakże wnioskujący zrezygnował 

z jej przeprowadzenia. W mediacjach uczestniczyło ogółem 16 mediatorów (w zespołach 

dwuosobowych) z 48 znajdujących się na liście. 

Prezydium Rady w roku 2020 wpisało na listę mediatorów przy OMG w Olsztynie 9 radców 

prawnych. 

FUNDUSZ SENIORA 

W roku 2020 na wniosek Rzecznika Funduszu Seniora Kapituła Funduszu przyznała zapomogi: 

 pieniężne jednorazowe – 2 radcom prawnym; 

 pieniężne na turnus rehabilitacyjno-leczniczy – 5 radcom prawnym. 

KLUB SENIORA 

Klub Seniora działa przy OIRP w Olsztynie od października 2010 r. Członkowie Klubu Seniora 

spotykają się jeden raz w miesiącu w siedzibie Izby w pierwszy wtorek miesiąca. W dniu 7 lutego 2020 

r. w Restauracji Malta Cafe w Olsztynie odbyło się uroczyste spotkanie karnawałowe dla radców 

prawnych emerytów.  

W związku z epidemią COVID-19 spotkania członków Klubu Seniora oraz coroczne imprezy 

integracyjne seniorów nie odbywały się.  

 

Dla radców prawnych Rada podjęła w 2020 r. następujące inicjatywy: 

 Na podstawie umowy i we współpracy z Wolters Kluwer OIRP w Olsztynie wydała w 2020 r. trzy 

numery Biuletynu Informacyjnego. 
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 w dniu 12 stycznia 2020 r. zorganizowano imprezę choinkową w której wzięło udział 81 dzieci i 97 

osób dorosłych. 

 W dniu 22 lutego 2020 r. zorganizowano XVIII Bal Prawnika, którego uczestnikami było ponad 

200 osób – członkowie wszystkich środowisk prawniczych. 

 W lipcu 2020 r. z okazji Dnia Radcy Prawnego zakupiono koszulki oraz torby z logo OIRP Olsztyn, 

które były przekazywane członkom samorządu. 

 W dniu 18 lipca 2020 r. odbył się po raz drugi spływ kajakowy po rzece Łynie. Po krótkim 

instruktażu 48 uczestników przepłynęło ponad 15 km odcinek rzeki od wsi Ruś przez Bartąg do 

Olsztyna. 

 W grudniu 2020 r. przygotowano paczki ze słodyczami dla dzieci i wnuków radców prawnych. 

Rozdano 159 paczek. 

 W 2020 r. odbywały się szkolenia z samoobrony. Szkolenia przeprowadzane były przez instruktora 

Krav Maga i obejmowały przede wszystkim trening podstawowych technik obronnych. Zajęcia 

przeznaczone dla radców i aplikantów odbywały się raz w miesiącu. 

 W dniu 11 grudnia 2020 r. podpisano porozumienie o współpracy z Wydziałem Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

 W 2020 r. działał Izbowy chór, którego spotkania odbywały się w  sali wykładowej przy 

ul. Warmińskiej, jeden raz w tygodniu, a prowadziła je Urszula Borejszo. 

 Ponadto OIRP wynajmowała salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 25 w Olsztynie oraz 

ZSO nr 5, gdzie raz w tygodniu odbywały się rozgrywki w piłkę nożną, a także dwa korty w CRS 

„Ukiel” przy ul. Olimpijskiej 1 w Olsztynie, gdzie raz w tygodniu miały miejsce treningi w squasha.  

W miesiącach styczeń-luty 2020 r. radcowie prawni mieli możliwość cotygodniowego odbywania 

treningów w tenisa stołowego oraz ćwiczeń gimnastycznych w sali gimnastycznej na pływalni 

uniwersyteckiej. 

W związku z epidemią COVID-19 zajęcie sportowe i chóru nie odbywały się regularnie przez cały 

rok. 

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 

W 2020 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie włączyła się w szereg akcji 

charytatywnych i dobroczynnych na rzecz osób potrzebujących. I tak: 

 Tradycją lat ubiegłych wsparła XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył 

się w niedzielę 12 stycznia 2020 r. W  ramach pomocy OIRP w Olsztynie ufundowała koszulki dla 

wolontariuszy olsztyńskiego Sztabu WOŚP.  

 Podczas Balu Prawnika zorganizowano zbiórkę pieniężną, z przeznaczeniem na  pomoc dzieciom 

i młodzieży, będącym podopiecznymi Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” w Olsztynie. 

 W grudniu 2020 r. radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie pragnąc 

nieść pomoc potrzebującym wzięli udział w projekcie społecznym Szlachetna Paczka, 

organizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna. W ramach tej akcji radcowie prawni z Olsztyna 

pomogli rodzinie Pana Jana. 

 W 2020 r. radca prawny OIRP w Olsztynie Łukasz Machałowski został wyróżniony przez KRRP 

statuetką "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" za działalność pro bono. Uroczystość wręczenia 

nagród odbyła się w Warszawie z udziałem najwyższych władz Krajowej Izby Radców Prawnych  

i Dziekanów z całej Polski. 

 Izba wzięła również udział w corocznych obchodach Dni Ofiar Pokrzywdzonych Przestępstwem, 

koordynowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach tych obchodów w siedzibie Izby 

przez cały tydzień udzielane były bezpłatne porady prawne dla osób pokrzywdzonych 

przestępstwem. 

 Uchwałą z dnia 26.03.2020 r. Rada OIRP przekazała kwotę 40 tyś zł dla Fundacji „IUS” na rzecz 

walki z epidemią COVID-19. 
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 W październiku 2020 r. OIRP zorganizowała akcję „Radca pierwszego kontaktu” polegającą na 

udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej osobom zatrzymanym podczas protestów po 

rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku, sygn. akt K 1/20. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

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

 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 

  

https://oirp.olsztyn.pl/debata-wokol-rozstrzygniecia-trybunalu-konstytucyjnego-z-dnia-22-pazdziernika-2020-roku-sygn-akt-k-1-20/
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UCHWAŁA NR 78/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych 

za 2020 r. 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75 ze zm.)  oraz na podstawie § 7 i § 19 ust. 1 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 jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawych i jego organów uchwala się, co następuje 

§1. 

Przyjmuje się sprawozdanie Rady z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie za 2020 r. w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zostanie przedłożone do zatwierdzenia przez Zgromadzenie 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 5 ustawy o radcach 

prawnych oraz § 27 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych, stanowiącego 

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

18 stycznia 2021 r. 

§ 3. 

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. 

 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
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UCHWAŁA NR 79/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

na 2021 r. 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75 ze zm.)  oraz na podstawie § 19 ust. 1 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 jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawych i jego organów uchwala się, co następuje 

 

§1. 

Zatwierdza się plan pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych Olsztynie na 2021 r. w treści 

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 79/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby  

Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

Plan pracy Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie na 2021 rok 

1. Aplikacja radcowska 

-  kontynuacja szkoleń aplikantów, 

-  organizacja egzaminu radcowskiego w maju 2021 r., 

-  organizacja egzaminu wstępnego we wrześniu 2021 r., 

2. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz bieżących spraw dotyczących radców prawnych  

i aplikantów radcowskich, sprawy dyscyplinarne. 

Bieżąca realizacja spraw wpływających do Izby w zakresie jej właściwości. 

3. Doskonalenie zawodowe. 

Szkolenia stacjonarne w roku 2021 (w tym szkolenia on-line): 

 styczeń 2021 r. 

„Ustawa Prawo zamówień publicznych po nowelizacji”. 

 luty 2021 r. 

„Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych”. 

 marzec 2021 r. 

„Pełnomocnik procesowy w stanie epidemii – zagadnienia materialne i procesowe”. 

 kwiecień 2021 r. 
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 „Roszczenia z tzw. kredytów frankowych – przegląd judykatury”. 

 maj 2021 r. 

 „Dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, rozliczenie konkubinatu”. 

 czerwiec 2021 r. 

„Władza rodzicielska, kontakty, opieka naprzemienna, miejsce zamieszkania dziecka w praktyce 

 orzeczniczej sądów, alimenty”. 

 wrzesień 2021 r. - grudzień 2021 r. – szkolenia stacjonarne, wyjazdowe lub on-line w zależności 

od sytuacji epidemiologicznej. 

 

Szkolenia wyjazdowe w roku 2021 – (realizowane będą w miarę ustąpienia sytuacji pandemicznej 

w kraju). 

 

4. Organizacja działalności rekreacyjnej i sportowej dla radców prawnych i aplikantów 

radcowskich oraz organizacja udziału radców prawnych i aplikantów radcowskich w 

rozgrywkach sportowych zawodów prawniczych (realizacja w miarę ustąpienia sytuacji 

pandemicznej w kraju). 

Planuje się kontynuację udziału radców prawnych i aplikantów radcowskich w dotychczasowych 

formach: 

- korzystanie z sali gimnastycznej, w tym w szczególności treningi piłkarzy, 

- wynajem kortów do squasha oraz sali gimnastycznej do treningów tenisa stołowego 

- organizacja zajęć z samoobrony, 

- próby chóru oraz udział chóru w przeglądzie muzycznym organizowanym przez OIRP Kraków, 

- organizacja dorocznego turnieju  bowlingu dla radców i prawników z innych zawodów, 

- udział w Mistrzostwach Polski Radców Prawnych w Piłce Halowej, 

- organizacja regat żeglarskich, turnieju squasha, współorganizacja turnieju koszykówki, tenisa 

ziemnego, tenisa stołowego, spływu kajakowego, 

- organizacja Balu Prawnika, 

- organizacja imprezy „Otrzęsiny” dla aplikantów wszystkich roczników, 

- organizacja pikniku radcowskiego. 

 5. Działalność Klubu Seniora (realizowana będzie w miarę ustąpienia sytuacji pandemicznej w 

kraju) 

- kontynuacja działalności, organizacja comiesięcznych spotkań seniorów, imprez okolicznościowych 

dla seniorów oraz wycieczek krajoznawczych, dofinansowanie udziału Seniorów w imprezach 

organizowanych na szczeblu KRRP. 

6. Opracowywanie Biuletynów OIRP w Olsztynie 

Kontynuacja wydawania Biuletynu OIRP w Olsztynie, średnio raz na kwartał, wydawnictwo w kolorze. 

Podjęcie prób zaangażowania większej ilości osób do opracowywania materiałów merytorycznych. 

7. Strona WWW 

Systematyczne prowadzenie i modernizacja strony internetowej OIRP. Zamieszczanie informacji dla 

przedsiębiorców, w szczególności o działalności Ośrodka Mediacji Gospodarczych oraz Sądu 

Polubownego działających przy OIRP w Olsztynie.  

8. Siedziba Izby i inne posiadane nieruchomości. 

W 2021 r. rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Artyleryjskiej 

z własnych środków lub podjęcie decyzji o sprzedaży nieruchomości. 
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9. Dalszy rozwój Stałego Sądu Polubownego i Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP 

W związku ze zmianami przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a także promocją SSP i OMG  

w sądach poprzez organizację spotkań mediatorów z Przewodniczącymi Wydziałów SR i SO w 

Olsztynie oraz sędziami w roku 2021 planowane jest obsłużenie większej ilości spraw, szczególnie 

mediacyjnych ze skierowań sądów. 

Stały udział mediatorów w dyżurach w Sądzie Okręgowym w Olsztynie - na zaproszenie koordynatora 

SO w Olsztynie ds. Mediacji. 

10. Wspieranie i współorganizowanie różnych przedsięwzięć. 

Monitorowanie sprawnego działania sądów na terenie właściwości OIRP w Olsztynie  

i województwa warmińsko-mazurskiego. 

Współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji konferencji prawniczych oraz promocji 

zawodu radcy prawnego i aplikacji radcowskiej – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Szkoły Wyższe 

w Ciechanowie. 

Współpraca z Fundacją Radców Prawnych „IUS” w zakresie organizacji szkoleń komercyjnych. 

Kontynuacja współpracy z prawnikami zagranicznymi.  

Prowadzenie działalności w ramach międzynarodowych organizacji prawniczych. 

Realizacja kampanii promocyjnej zawodu radcy prawnego, w tym podjęcie współpracy  

z Uniwersytetem III Wieku promującej zawód radcy prawnego. 

Integracja środowisk prawniczych. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

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

 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
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UCHWAŁA NR 80/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2021 r. 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75)  oraz na podstawie § 7 i § 26 ust. 1 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 jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawych i jego organów uchwala się, co następuje: 

§1. 

Zatwierdza się plan finansowy Okręgowej Izby Radców Prawnych Olsztynie na 2021 r. w treści 

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

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. 

 

 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
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UCHWAŁA NR 81/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 25 marca 2021 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 25/VIII/2011 w sprawie dofinansowania udziału członków 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie w lokalnych i ogólnopolskich imprezach 

turystycznych i sportowych 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75 ze 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. 

W uchwale nr 25/VIII/2011 z dnia 26.01.2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Postanawia się dofinansować udział każdego członka OIRP w Olsztynie w lokalnych  

i ogólnopolskich imprezach turystycznych, integracyjnych oraz sportowych organizowanych przez 

okręgowe izby radców prawnych, Krajową Izbę Radców Prawnych w Warszawie lub Zrzeszenie 

Prawników Polskich oraz udział seniorów radców prawnych OIRP w Olsztynie w turnusach 

sanatoryjnych lub rehabilitacyjnych organizowanych przez samorząd radców prawnych.” 

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dofinansowanie udziału w imprezie dla każdego członka OIRP w Olsztynie nastąpi na jego wniosek 

i wyniesie 30% poniesionych kosztów, nie więcej niż 600 zł.” 

3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Dofinansowanie jest możliwe, w ramach kwoty przeznaczonej w budżecie Izby na działalność Komisji 

ds. Doskonalenia Zawodowego, Integracji i Sportu.”  

 

§ 2. 

 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 17 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 


