
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 1.-2.06.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR 88/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 2 czerwca 2021 r.  

 

w sprawie zawieszenia Pani Agnieszce Bińczyk 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.), 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. 

Zawiesza się Pani Agnieszce Bińczyk prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 14 maja 2021 r. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 12 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
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UCHWAŁA NR 89/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 2 czerwca 2021 r.  

 

w sprawie zmniejszenia Pani Karolinie Annie Należyty wymiaru godzin obowiązkowego 

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., 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. 

Zmniejsza się Pani Karolinie Annie Należyty wymiar godzin obowiązkowego doskonalenia 

zawodowego w cyklu szkoleniowym 2018-2020 o 4 punkty. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 12 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
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UCHWAŁA NR 90/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 2 czerwca 2021 r.  

 

w sprawie odmowy umorzenia Panu Bronisławowi Kalitce kosztów postępowania 

dyscyplinarnego 

 

Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 12 marca 2021 r., 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. 

Odmawia się umorzenia Panu Bronisławowi Kalitce kosztów postępowania dyscyplinarnego w kwocie 

1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 12 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
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UCHWAŁA NR 91/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 2 czerwca 2021 r.  

 

w sprawie zwołania Zgromadzenia Sprawozdawczego Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75 ze zm.), oraz § 5 ust. 2, § 19a uchwały nr 169/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 

grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych, stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 182/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 kwietnia 

2021 r. , 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. 

1. Zwołuje się na dzień 22 czerwca 2021 r. o godz. 1345 (I termin) i godz. 1400 (II termin) Zgromadzenie 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

2. Zgromadzenie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość. 

 

§2. 

Ustala się następujący porządek dzienny obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego obrad, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 

4. Sprawozdania z działalności organów samorządu radcowskiego za 2020 r. 

a) sprawozdania z działalności Rady – Dziekan, 

b) sprawozdania Rady z wykonania budżetu – Skarbnik, 

c) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 

d) Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 

e) Rzecznika Dyscyplinarnego. 

5. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2021 r. 

6. Przedstawienie planu pracy Rady na 2021 r. 

7. Wybór Komisji wniosków i uchwał. 

8. Dyskusja. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenie sprawozdań organów samorządu za 2020 r.: 

 - sprawozdania z działalności Rady, 

 - sprawozdania Rady z wykonania budżetu, 

 - sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 

 - sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 

 - sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego. 

b) zatwierdzenie preliminarza budżetowego na 2021 r. 

c) zatwierdzenie planu pracy na 2021 r. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 12 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
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UCHWAŁA NR 92/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 2 czerwca 2021 r.  

 

w sprawie wyboru kandydata na laureata konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych 

„Kryształowe Serce Radcy Prawnego” 

  

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 § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych „Kryształowe Serce 

Radcy Prawnego” stanowiącego załącznik do uchwały nr 174/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady 

Radców Prawnych z dnia 29 marca 2021 r., 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.   

Wybiera się radcę prawnego Leszka Sierputowicza na kandydata na laureata konkursu Krajowej Rady 

Radców Prawnych „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”: 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 12 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 


