
Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  26/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Andrzeja Głowackiego 

 

Na podstawie art. 29 pkt 1 w zw. z art. 291 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 

poz. 1870/, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Skreśla się Pana Andrzeja Głowackiego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  27/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pani Małgorzaty Ewy Czachorowskiej 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, 

stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 

lipca 2016 r., Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Usuwa się z dniem 10 stycznia 2018 r. wpis radcy prawnego Małgorzaty Ewy Czachorowskiej nr wpisu  

OL-1035 z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 10 stycznia 2018 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  28/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pana Piotra Artura Czachorowskiego 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, 

stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 

lipca 2016 r., Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Usuwa się z dniem 10 stycznia 2018 r. wpis radcy prawnego Piotra Artura Czachorowskiego nr wpisu  

OL-1026 z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 10 stycznia 2018 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  29/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pani Dominiki Ojrzyńskiej z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie § 26 ust. 1 § 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 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 

lipca 2016 r., Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

§1. 

Usuwa się wpis aplikanta radcowskiego Pani Dominiki Ojrzyńskiej 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 1 stycznia 2018 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  30/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pana Andrzeja Śliwki z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie § 26 ust. 1 § 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 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 

lipca 2016 r., Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Usuwa się wpis aplikanta radcowskiego Pana Andrzeja Śliwki 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 1 stycznia 2018 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  31/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pana Wojciecha Krysztofika z listy aplikantów radcowskich prowadzonej 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie § 26 ust. 1 § 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 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 

lipca 2016 r., Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

§1. 

Usuwa się wpis aplikanta radcowskiego Pana Wojciecha Krysztofika 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 1 stycznia 2018 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  32/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie Pani Adrianny Winnickiej-Siergiejuk 

 

Na podstawie § 26 ust. 1 i 2 w zw. z § 26 ust. 4 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, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r., Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Przenosi się wpis aplikanta radcowskiego Pani Adrianny Winnickiej-Siergiejuk z listy aplikantów 

radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na listę aplikantów 

radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  33/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie Pani Wioletty Anny Butkiewicz 

 

Na podstawie § 26 ust. 1 i 2 w zw. z § 26 ust. 4 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, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r., Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

 

§ 1. 

Przenosi się wpis aplikanta radcowskiego Pani Wioletty Anny Butkiewicz z listy aplikantów radcowskich 

prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na listę aplikantów radcowskich 

prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  34/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/X/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. 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 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 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 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców 

prawnych i jego organów, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 7/X/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.  

1) dodaje się pozycje: 

Patroni I rok 

L.p. Nazwisko i imię aplikanta Patron 

56. Bałdyga Kamil  Lechowicz Łukasz /WA-9007/ 

57. Rzeczkowska Karolina Szczechowicz Jarosław /Bł/686/ 

2) usuwa się pozycję: 

Patroni I rok 

L.p. Nazwisko i imię aplikanta Patron 

48. Szczepańska Izabela  Ciechowicz-Jaworska Aneta /WA-6493/ 

 

§ 2. 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr 7/X/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. dodaje się pozycje: 

Patroni II rok 

L.p. Nazwisko i imię aplikanta Patron 

38. Kowalewska Anita  Czepułkowski Tomasz /Bł/S/237/ 

39. Malon-Dubowska Milena Połuszejko Sylwia /Bł/796/ 

40. Winnicka-Siergiejuk Adrianna Połuszejko Sylwia /Bł/796/ 



 

§ 3. 

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr 7/X/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.  

1) usuwa się pozycję: 

Patroni III rok 

L.p. Nazwisko i imię aplikanta Patron 

40. Zborowski Piotr  Bazyluk Piotr 

2) pozycja 4 ulega zmianie 

Patroni III rok 

4. Brzostowska-Łojewska Teresa  Pietkun Wacława Antonina 

 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  35/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

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

Panu Mateuszowi Brockiemu. 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Odmawia się zwolnienia aplikanta radcowskiego I roku aplikacji radcowskiej Pana Mateusza Brockiego  

z części opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018. 

 

§ 2. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pana Mateusza Brockiego rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  36/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

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

raty Pani Katarzynie Hołub 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Odmawia się zwolnienia aplikanta radcowskiego I roku aplikacji radcowskiej Pani Katarzyny Hołub z opłaty 

rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 ponad kwotę 2700 zł. 

 

§ 2. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pani Katarzyny Hołub rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  37/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Kordianowi Choińskiemu 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pana Kordiana Choińskiego rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  38/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Ewelinie Gołaszewskiej 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pani Eweliny Gołaszewskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  39/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pani Wiolety Jurgielewicz rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  40/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Agnieszce Karpiej-Okońskiej 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pani Agnieszki Karpiej-Okońskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  41/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Patrycji Kurzyńskiej 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pani Patrycji Kurzyńskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  42/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Justynie Lewickiej 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pani Justyny Lewickiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  43/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Joannie Magnuszewskiej 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pani Joanny Magnuszewskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  44/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Agnieszce Manista 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pani Agnieszki Manista rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  45/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Wojciechowi Nakielskiemu 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pana Wojciecha Nakielskiego rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  46/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pani Anny Pietruszki rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  47/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pana Mateusza Sobolewskiego rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  48/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie odmowy rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Arturowi Szynace 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Odmawia się rozłożenia na raty opłaty rocznej należnej od aplikanta I roku Artura Szynaki. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  49/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Pawłowi Tołoczko 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pana Pawła Tołoczko rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  50/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Justynie Zalewskiej 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta I roku aplikacji 

radcowskiej Pani Justyny Zalewskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

 

UCHWAŁA NR  51/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Marty Bakalas rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

 

Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  52/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Małgorzacie Chmielewskiej 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Małgorzaty Chmielewskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  53/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Justynie Chrapkiewicz-

Jagaczewskiej 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Justyny Chrapkiewicz-Jagaczewskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  54/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Kamilowi Domagale 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pana Kamila Domagały rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  55/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie odmowy rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Tomaszowi Gołasiowi 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Odmawia się rozłożenia na raty opłaty rocznej należnej od aplikanta II roku Tomasza Gołasia. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  56/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pana Michała Gornowicza rozkłada się na następujące raty: 

6) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

7) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

8) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

9) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

10) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  57/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Izabeli Góral 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Izabeli Góral rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  58/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pana Mateusza Jakubowskiego rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  59/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Mariam Kirikyan 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Mariam Kirikyan rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  60/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Krzysztofowi Leonowiczowi 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pana Krzysztofa Leonowicza rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  61/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Pauliny Majkowskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  62/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Karoliny Mamińskiej rozkłada się na następujące raty: 

6) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

7) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

8) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

9) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

10) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  63/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Pawłowi Orzechowskiemu 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pana Pawła Orzechowskiego rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  64/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Karoliny Tkaczuk rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  65/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Vivianie Wylonk 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pani Viviany Wylonk rozkłada się na następujące raty: 

6) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

7) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

8) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

9) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

10) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  66/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Adamowi Zelent 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pana Adama Zelent rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  67/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Dawidowi Żeromskiemu 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta II roku aplikacji 

radcowskiej Pana Dawida Żeromskiego rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  68/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Danielowi Bieniasowi 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pana Daniela Bienias rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  69/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Joannie Charubin 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Joanny Charubin rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  70/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Tomaszowi Długozima 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pana Tomasza Długozima rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  71/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pana Michała Dryhynycz rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  72/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Mariuszowi Dudek 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pana Mariusza Dudek rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  73/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Jakubowi Hajduk 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pana Jakuba Hajduk rozkłada się na następujące raty: 

6) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

7) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

8) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

9) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

10) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  74/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Patrycji Hermańskiej 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Patrycji Hermańskiej rozkłada się na następujące raty: 

6) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

7) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

8) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

9) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

10) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  75/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Łukaszowi Lompa 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pana Łukasza Lompa rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  76/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Aleksandry Mrozińskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  77/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Sylwii Oniszczuk 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Sylwii Oniszczuk rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  78/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Urszuli Podlipskiej 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Urszuli Podlipskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  79/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Alicji Praszkiewicz rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  80/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Rafałowi Sadowskiemu 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pana Rafała Sadowskiego rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  81/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Panu Andrzejowi Tarasewiczowi 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pana Andrzeja Tarasewicza rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  82/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską Pani Malwinie Treder 

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Malwiny Treder rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  83/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/ 

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, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 należną od aplikanta III roku aplikacji 

radcowskiej Pani Darii Turulskiej rozkłada się na następujące raty: 

1) I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 

15.02.2018 r.; 

2) II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.; 

3) III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.; 

4) IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.; 

5) V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  84/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie dofinansowania wiosennego szkolenia wyjazdowego do Jastrzębiej Góry w 2018 r. 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/, 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Dofinansować wiosenne szkolenie wyjazdowe radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie do Jastrzębiej Góry w dniach 19-22 kwietnia 2018 r., ponad kwotę 500 zł /słownie: pięćset 

złotych/ przypadającą na 1 uczestnika szkolenia radcę prawnego OIRP w Olsztynie nie korzystającego  

z transportu organizowanego przez OIRP oraz ponad kwotę 510 zł /słownie: pięćset dziesięć złotych/ 

przypadającą na 1 uczestnika szkolenia radcę prawnego OIRP w Olsztynie korzystającego z transportu 

organizowanego przez OIRP. 

 

§ 2. 

Dofinansowanie, o którym mowa w par. 1 dotyczy tylko radców prawnych, którzy nie mają zaległości  

w opłacaniu składek członkowskich powyżej 3 miesięcy. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  85/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie finansowe Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Naruszenie 

dobra osobistego i zadośćuczynienie” organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UWM 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870/, 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Nie wyraża się zgody na wsparcie finansowe Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Naruszenie dobra 

osobistego i zadośćuczynienie” organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UWM w dniach 24-25 

maja 2018 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 31.01.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  86/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie wyboru laureata konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych „Kryształowe Serce Radcy 

Prawnego 2017” 

  

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2016 r. poz. 233  

z późn. zm./ oraz § 4 Regulaminu konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych „Kryształowe Serce Radcy 

Prawnego 2017” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 143/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 16 listopada 2017 r., Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1.   

Wybiera się radcę prawnego Roberta Pożarskiego na laureata konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych 

„Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017”. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 


