
Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 27.03.2018 r. 

 

UCHWAŁA NR  99/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

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

Jasińskiego 

 

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

Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 291 w zw. z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 

prawnych /j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1870/,  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Umarza się postępowanie w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Stanisława Jasińskiego na 

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

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie w dzień podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/?on=01.10.2015
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UCHWAŁA NR  100/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pani Ewy Malak 

 

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

Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 291 w zw. z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 

prawnych /j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1870/,  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Umarza się postępowanie w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pani Ewy Malak na podstawie art. 

29 pkt 4a ustawy o radcach prawnych. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie w dzień podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/?on=01.10.2015
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UCHWAŁA NR  101/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Adrianny Katarzyny Szczechowicz na listę radców prawnych prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. b oraz w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia  

6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1870/, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

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

Panią Adriannę Katarzynę Szczechowicz, pod nr OL – 1819. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR  102/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Roberta Szostak na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. b oraz w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia  

6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1870/, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

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

Pana Roberta Szostak, pod nr OL – 1820. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR  103/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

w sprawie przeniesienia wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie Pani Magdaleny Karweckiej 

 

Na podstawie § 24 ust. 1 w zw. z § 24 ust. 5 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 radcy prawnego Magdaleny Karweckiej nr wpisu: OP-C-587/2010 z listy radców 

prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu na listę radców prawnych 

prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie nr wpisu: OL – 1821. 

 

§ 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 27.03.2018 r. 
 

 

UCHWAŁA NR  104/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pana Lecha Zdzisława Obary 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 14 marca 2018 r. wpis radcy prawnego Lecha Zdzisława Obary nr wpisu  

OL-104 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 14 marca 2018 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 27.03.2018 r. 
 

 

UCHWAŁA NR  105/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pana Rafała Maleszewskiego 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 Rafała Maleszewskiego 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 1 stycznia 2018 r. 

 

 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR  106/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

w sprawie sfinansowania wyjazdu aplikantów radcowskich na X Ogólnopolskie Mistrzostwa w Halowej 

Piłce Nożnej w Kielcach 

 

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

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

 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na sfinansowanie w całości wyjazdu 2 aplikantów radcowskich na X Ogólnopolskie 

Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej w Kielcach. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR  107/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 304/X/2017 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie sfinansowania imprezy 

integracyjnej dla aplikantów radcowskich w 2018 roku 

 

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

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

 

§1. 

W Uchwale Nr 304/X/2017 z dnia 28.11.2017 r. §1 otrzymuje brzmienie: „Wyraża się zgodę na 

sfinansowanie imprezy integracyjnej dla aplikantów radcowskich organizowanej 9 lutego 2018 roku do 

kwoty 8400 zł /słownie: osiem tysięcy czterysta złotych/. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR  108/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 323/X/2017 z 19.12.2017 r. w sprawie dofinansowania Balu Prawnika  

w 2018 roku 

 

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

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

 

§1. 

W Uchwale Nr 323/X/2017 z dnia 19.12.2017 r. §1 otrzymuje brzmienie: „Wyraża się zgodę na 

dofinansowanie przez OIRP w Olsztynie Balu Prawnika organizowanego  10 lutego 2018 roku do kwoty 

22 400 zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych/. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR  109/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w 2017 r. 

 

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

oraz na podstawie § 7 i § 19 ust. 1 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 jednolitego tekstu Regulaminu działalności samorządu radców prawych  

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

 

§1. 

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2017 r.  

w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

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

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

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr  109/X/2018 

Rady Okręgowej Izby  

Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 27 marca 2018 r. 

 
SPRAWOZDANIE RADY OIRP W OLSZTYNIE 

ZA ROK 2017 

 

ORGANY IZBY I ICH FUNKCJONOWANIE 

W roku 2017 skład organów Izby był następujący: 



Prezydium Rady: 

Katarzyna Skrodzka-Sadowska – Dziekan 

Michał Korwek – Wicedziekan 

Lech Ciarkowski – Wicedziekan 

Witold Lewandowski – Wicedziekan  

Adrianna Pannek – Sekretarz 

Paweł Godlewski – Skarbnik 

Członkowie Rady OIRP: 

Marcin Adamczyk 

Agnieszka Baudet 

Iwona Bendorf-Bundorf 

Ewa Chajęcka 

Halina Domańska 

Dariusz Gibasiewicz 

Krzysztof Górecki 

Ewa Januszkiewicz 

Cezary Jezierski 

Marta Alicja Kawula 

Ewa Kulczyńska 

Robert Pożarski 

Magdalena Rekosz-Idziak 

Józef Mirosław Tetkowski 

Beata Urbańska 

 

Innymi organami Izby kierowali: 

Lucyna Duraj-Górecka – Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 

Zbigniew Godlewski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

Rzecznikiem Dyscyplinarnym była Maria Łaba, a członkiem KRRP Michał Korwek. 

W roku 2017 zgodnie z Uchwałą Nr 12/X/2016 Rady OIRP w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2016 r. działały 

następujące Komisje: 

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

 - Michał Korwek – Przewodniczący, 

-  Paweł Godlewski – Zastępca Przewodniczącego, 

- Marcin Adamczyk, 

- Beata Urbańska, 

- Bogusław Lewandowicz, 

- Marta Kawula, 

- Sławomir Matczak, 

- Magdalena Rekosz-Idziak. 

2) Komisji ds. Współpracy z Zagranicą: 

 - Dariusz Gibasiewicz – Przewodniczący, 

- Lech Ciarkowski – Zastępca Przewodniczącego, 

- Daniel Janik, 



- Marcin Adamczyk, 

- Michał Korwek, 

- Agnieszka Baudet. 

3) Komisji ds. Aplikacji: 

- Beata Urbańska – Przewodnicząca, 

- Marta Kawula – Zastępca Przewodniczącej, 

- Ewa Januszkiewicz, 

- Ewa Chajęcka  

- Halina Domańska, 

- Magdalena Rekosz-Idziak. 

4) Komisji ds. Wydawniczych: 

- Katarzyna Skrodzka-Sadowska – Przewodnicząca, 

- Ewa Kulczyńska – Zastępca Przewodniczącej, 

- Robert Pożarski, 

- Andrzej Dramiński, 

- Adrianna Pannek, 

- Beata Urbańska. 

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

 - Krzysztof Górecki – Przewodniczący, 

- Witold Lewandowski – Zastępca Przewodniczącego, 

- Ewa Chajęcka, 

- Jarosław Golański, 

- Beata Urbańska, 

- Paweł Godlewski, 

- Lech Ciarkowski, 

- Cezary Jezierski. 

7) Komisji ds. pozyskiwania środków i funduszy unijnych: 

 - Łukasz Pakulnicki – Przewodniczący, 

- Paweł Godlewski – Zastępca Przewodniczącego, 

- Józef Mirosław Tetkowski, 

- Dariusz Gibasiewicz, 

- Michał Korwek, 

- Agnieszka Baudet. 

 

W organach i komisjach Krajowej Rady Radców Prawnych działali przedstawiciele OIRP w Olsztynie: 

Mec. Michał Korwek – Wiceprezes KRRP; 

Mec. Lech Ciarkowski – członek KRRP; 

Mec. Witold Lewandowski – członek KRRP;  

Mec. Krzysztof Górecki – Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego; 

Mec. Józef Mirosław Tetkowski – Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej, 

Mec. Cezary Jezierski – Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej, 

Helena Oprzyńska-Pacewicz – Przewodnicząca Rady Klubów Seniora. 

 

W okresie sprawozdawczym miało miejsce 11 posiedzeń Rady, na których podjęto 324 uchwały.  



 Podjęte uchwały dotyczyły: 

 organizacji pracy Rady, 

 spraw problemowych istotnych dla zawodu, 

 spraw związanych z prowadzeniem listy radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz 

wykonywaniem zawodu i aplikacją radcowską, 

 spraw związanych z doskonaleniem zawodowym, 

 spraw różnych m. in.:  w sprawie przekazania darowizny dla WOŚP i Olsztyńskiego Stowarzyszenia 

Pomocy Telefonicznej, promesy przekazania darowizny dla Fundacji IUS, w sprawie przystąpienia 

do Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. 

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

decyzje w ramach posiadanych uprawnień. W 2017 roku odbyło się 11 posiedzeń Prezydium. 

W roku 2017 Rada publikowała swoje uchwały. Znajdują się na stronie internetowej OIRP w Olsztynie. 

Stan radców prawnych w OIRP w Olsztynie 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba radców prawnych wynosiła 1172. 

W okresie sprawozdawczym wpisanych zostało na listę radców prawnych 69 osób, a w tym: 

- po egzaminie radcowskim – 57 osób, 

- z art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych – 10 osób, 

- z innych OIRP przeniosły się 2 osoby. 

Z różnych przyczyn skreślono w 2017 r. ogółem 19 osób, a w tym: 

- na własny wniosek – 6 osób (dotyczy osób, które zaprzestały wykonywania zawodu rady prawnego), 

- z powodu zgonu  – 7 osób (Waldemar Bęski, Barbara Piotrowska, Jerzy Latkowski, Jan Liberna, Henryk 

Stelmaszczyk, Zbigniew Woltański, Zbigniew Kopacz), 

- do innych OIRP przeniosło się –  5 osób, 

- na mocy orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego – 1 osoba. 

Aplikacja radcowska i egzaminy radcowskie 

1. Egzamin konkursowy na aplikację radcowską 

Egzamin konkursowy na aplikację radcowską odbył się 30 września 2017 r. 

Do egzaminu konkursowego na aplikację radcowską na obszarze OIRP w Olsztynie przystąpiło 109 osób 

spełniających kryteria ustawowe. Wynik pozytywny z egzaminu konkursowego uzyskało 56 osób. Na listę 

aplikantów wpisano 57 osób. 

2. Aplikacja 

W 2017 r. Rada kontynuowała aplikację radcowską na wszystkich latach. 

Skład liczbowy aplikantów, stan na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:  

- I rok – 57 osób, 

- II rok – 40 osób, 

- III rok – 43 osoby. 

Z dniem 31 grudnia 2017 r. aplikację ukończyły 50 osób, które w roku 2018 będą mogły przystąpić do 

egzaminu radcowskiego.  

W lutym 2017 r. Rada zorganizowała dla aplikantów wszystkich roczników spotkanie integracyjne 

połączone z „otrzęsinami” I roku. 



 

3. Egzamin radcowski 

W 2016 r. ukończyły 3 letnią aplikację 63 osoby. 

Do egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 28-31 marca 2017 r. przystąpiły  84 osoby (w tym  

5 osób bez odbycia aplikacji, 79 osób po odbyciu aplikacji). Egzamin ze względów organizacyjnych odbył się 

poza siedzibą Izby i przeprowadzony został przez jedną Komisję Egzaminacyjną. Wynik pozytywny  

z egzaminu radcowskiego uzyskały 60 osób.                                                                                                    

Z 24 osób, które uzyskały wynik negatywny 16 osób złożyło odwołania od decyzji Komisji Egzaminacyjnej  

I stopnia do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. Na dzień 31 grudnia 2017 r. 

Komisja II stopnia pozytywnie rozpatrzyła wszystkie odwołania, w tym jedno pozytywnie. 

Funkcjonowanie Izby w 2017 r. 

W 2017 r. wpłynęło 2532 różnego rodzaju pism (zapytania, wnioski itp.), na które udzielono stosownych 

odpowiedzi, wysyłając 2759 listów. 

Nadto wysłano: 

 611 pism wzywających do zapłaty składek członkowskich do radców prawnych (410 wiadomości 

email i 181 wezwania pisemne oraz 20 wezwań ostatecznych), 

 136 pism wzywających do zapłaty składek członkowskich do aplikantów radcowskich (128 

wiadomości email, 7 wezwań pisemnych oraz 1 wezwanie ostateczne), 

 8 pism wzywających do zapłaty opłaty za aplikację radcowską. 

W roku 2017 Rada wyznaczyła 455 radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.  

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

prowadzeniem takich spraw. 

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

prawnej – w 2017 r. zawarto ze starostwami powiatowymi 22 porozumienia w sprawie udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wyznaczono 56 radców prawnych do udzielania porad prawnych  

w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.  

SZKOLENIA STACJONARNE: 

W roku 2017 odbyło się 13 szkoleń stacjonarnych – nieodpłatnych dla radców prawnych tut. Izby (w tym 

dwa dla radców prawnych z rejonu Ciechanów i Ostrołęce – w Pułtusku i Ostrołęce), w których wzięło 

udział 1004 radców prawnych. 

Szkolenia w Pułtusku i Ostrołęce były również okazją do spotkania się Prezydium Rady i jej członków  

z radcami prawnymi z Ciechanowa i Ostrołęki. 

SZKOLENIA WYJAZDOWE 

W  roku 2017 odbyły się trzy szkolenia wyjazdowe, w których udział wzięło 364 radców prawnych. 

Sympozjum wiosenne zagraniczne odbyło się w dniach 16-24 marca 2017 r. w hotelu Iberostar Tainos, 

znajdującym się w pobliżu miejscowości Varadero, położonej na wyspie Kuba. 

Tematami szkolenia było: 

 „Zasady techniki prawodawczej”  – wykładowca  r.pr. Radosław Radosławski, 



 „Prawo europejskie” – wykładowca r.pr. Dariusz Gibasiewicz, 

 „Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach”- wykładowca r.pr. Maria Łaba, 

 „Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego”- wykładowca r.pr. Małgorzata Łubńska, 

 „Postępowanie dyscyplinarne” – wykładowca r.pr. Danuta Woźniak. 

W szkoleniu uczestniczyło 46 radców prawnych. 

W dniach 25.05. – 28.05. 2017 r. zorganizowano po raz trzeci szkolenie wiosenne wyjazdowe do Jastrzębiej 

Góry. W szkoleniu wzięło udział 86 radców prawnych, a tematy szkolenia to: 

 „Postępowaniami przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.”- r.pr. Daniel Janik, 

  „Ochrony dóbr osobistych” – SSO Teresa Karczyńska-Szumilas, 

 „Odpowiedzialność za wykonywanie władzy publicznej oraz umowa o roboty budowlane” – 

prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska – Kierownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu 

Gdańskiego, 

 „Wybranych zagadnień prawa i postępowania karnego” – SSO Olgierd Dąbrowski-Żegalski. 

W dniach 17-19 listopada 2017r. odbyło się sympozjum szkoleniowe w Hotelu Krasicki w Lidzbarku 

Warmińskim, połączone z obchodami XXXV-lecia samorządu radcowskiego. Tematami szkolenia były: 

 „Skarga kasacyjna,  skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, 

 skarga na przewlekłość postępowania, zażalenie” – wykładowca SSO w Olsztynie Agnieszka 

 Żegarska, 

 „Sztuka realizacji postanowień, czyli o tym, jak pozbyć się GREMLINÓW i być szczęśliwym. 

  Warsztaty motywacyjne dla radców prawnych” – wykładowca dr hab. Anita  Frankowiak ,  

  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie. 

W szkoleniu uczestniczyło  232 radców prawnych. 

Uroczysta Gala z okazji obchodów XXXV – lecia powstania samorządu radcowskiego odbyła się 

w dniu 17 listopada 2017r. w Wielkim Refektarzu Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. 

Wśród zaproszonych gości na naszą Galę przybyli przedstawiciele prezydium Krajowej Izby Radców 

Prawnych m. in. Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, przedstawiciele okręgowych 

izb radców prawnych, lokalnych środowisk prawniczych, przedstawiciele lokalnych jednostek samorządu 

terytorialnego różnego szczebla,  przedstawiciele zagranicznych środowisk prawniczych oraz innych 

samorządów zawodowych. W Gali udział wzięli Bohdan Dzitko – Dziekan OIRP w Olsztynie V i VI kadencji 

oraz Krzysztof Strzyżewski – Dziekan OIRP w Olsztynie VII kadencji a także Barbara Lewandowska – żona 

pierwszego Dziekana Stanisława Lewandowskiego. Wśród gości zagranicznych znaleźli się Prof. dr. Ignas 

Vegele – Prezes Adwokatury Litewskiej, Sozwariew Aleksiej Aleksandrowicz – Dziekan Izby Adwokackiej  

z Kaliningradu, Czerepica Wadim Walerjewicz – Przewodniczący Grodzieńskiej Izby Adwokackiej, Gonczaruk 

Natalia Leontjewna-Z-ca Przewodniczącego Grodzieńskiej Izby Adwokackiej, Poleszczuk Irina Nikołajewa – 

adwokat z Grodna. 

Gala rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości oraz przemówieniem Pani Dziekan Katarzyna 

Skrodzkiej-Sadowskiej. W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście. Następnie miało miejsce 

uhonorowanie radców prawnych oraz zasłużonych dla samorządu radcowskiego medalami: złotymi 

i srebrnymi za zasługi dla samorządu radców prawnych  oraz pamiątkowymi medalami z okazji XXXV lecia 

samorządu radców prawnych. Odznaczenia wręczył Prezes KRRP Pan Maciej Bobrowicz. 

Całą Galę uświetnił pierwszy publiczny występ artystyczny chóru Okręgowej Izby Radców Prawnych. 

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA 



W dniach 07-10 września 2017 r. w Olsztynie OIRP wspólnie z  Europejskim Stowarzyszeniem 

Prawników AEA-EAL z siedzibą w Brukseli zorganizowała konferencja pod tytułem: „Praktyczne aspekty 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego 

ochrony danych osobowych. Jak prawnicy powinni się przygotować?”. Do udziału w konferencji 

zaproszono nie tylko prawników, ale także informatyków oraz osoby odpowiedzialne za ochronę danych 

osobowych w uznanych przedsiębiorstwach. W konferencji udział wzięło blisko 80  radców prawnych, 

adwokatów,  administratorów danych osobowych, osoby zajmujące się compliance, a także 

przedsiębiorców z różnych zakątków naszego kraju jak również  z zagranicy. Konferencja była 

zorganizowana z symultanicznym tłumaczeniem, aby każda osoba, która chciała wziąć w niej udział miała 

możliwość pełnego wykorzystania jej potencjału. 

Spośród prelegentów zagranicznych swoje wystąpienia przedstawili: 

– Ian Mitchell QC (Szkocja) – przewodniczący grupy roboczej CCBE ds. inwigilacji elektronicznej 

– Peter Homoki (Węgry) – przewodniczący komisji Nowych Technologii CCBE 

– Susan Ning (Chiny) – partner w kancelarii King & Wood Mallesons z siedzibą w Pekinie 

 Na uwagę zasługują też ciekawie przygotowane wystąpienia polskich prelegentów. Wśród nich byli: 

– przedstawiciel GIODO Olga Zabolewicz (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – konsekwencje dla 

administratorów danych i podmiotów przetwarzających.) 

– prof. dr hab. Przemysław Polański (Privacy by Design) 

– dr Marlena Sakowska-Baryła (Podstawy przetwarzania danych przez podmioty publiczne na gruncie 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.) 

– mec. Manana Topolewska (Wpływ RODO na procesy biznesowe w firmie) 

– mec. dr Dominik Lubasz i mec Witold Chomiczewski (Przesłanki legalizacyjne przetwarzania danych 

osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

– mec. Anna Kaczyńska (Zmiany w zakresie obowiązków administratorów danych po wejściu w życie 

nowych uregulowań GDPR.) 

  Okręgowa Izby Radców Prawnych w Olsztynie zapewniła także  uczestnikom bogaty program poza 

konferencyjny.  

OŚRODEK MEDIACJI GOSPODARCZYCH 

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wpłynęło do Ośrodka Mediacji Gospodarczych 112 

mediacji skierowanych przez sąd, z czego 21 zakończyło się ugodą (w tym 2 zakończone w styczniu 2018), 

w 18 sprawach nie zawarto ugody, zaś w 66 strony nie wyraziły zgody na mediację (1 rezygnacja w styczniu 

2018). Na dzień 31.12.2017 r. 10 spraw pozostawało w toku. Dodatkowo prowadzono 3 mediacje na 

wniosek, które zakończyły się ugodą. W mediacjach uczestniczyło ogółem 17 mediatorów (w zespołach 

dwuosobowych). W porównaniu z rokiem 2016 nastąpił wzrost spraw do mediacji skierowanych przez Sąd. 

W okresie 2017 r. wpisanych na listę mediatorów było 26 radców prawnych. 

W dniu 16 października 2017 r. Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie przystąpił do aktu 

założycielskiego Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Uroczystość podpisania aktu 

założycielskiego odbyła się w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

FUNDUSZ SENIORA 

W roku 2016 na wniosek Rzecznika Funduszu Seniora Kapituła Funduszu przyznała zapomogi: 

 pieniężne jednorazowe – 7 radcom prawnym; 

 pieniężne na turnus rehabilitacyjno-leczniczy – 1 radcy prawnemu. 



KLUB SENIORA 

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

jeden raz w miesiącu w siedzibie Izby w pierwszy wtorek miesiąca. W dniu 3 lutego 2017 r. w Restauracji 

Malta Cafe w Olsztynie odbyło się uroczyste spotkanie karnawałowe dla radców prawnych emerytów.  

W dniach od 5 maja do dnia 14 maja 2017 rr. odbyło się spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów 

w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Parzenica” w Zakopanem. I izby olsztyńskiej, w spotkaniu 

wzięło udział 20 osób. W czasie spotkania Seniorzy korzystali  z pakietu zabiegów rehabilitacyjnych 

/w cenie/ i z bogatej oferty wycieczkowej. 

W dniach od 19 czerwca do dnia 2 lipca 2017 r. w Trzęsaczu koło Rewala, odbyło się integracyjne spotkanie 

radców prawnych emerytów. Spotkanie organizowane było w ramach działalności Rady Klubów Seniora 

działającej przy Kapitule Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie.  

W dniu 12 sierpnia 2017 roku grupa radców prawnych seniorów wybrała się na wycieczkę do leśniczówki 

Pranie, gdzie poza zwiedzaniem Muzeum Ildelfonsa Gałczyńskiego Seniorzy brali  udział w programie 

poetycko-muzycznym, a także odwiedzili Muzeum Ernsta Wiecherta w leśniczówce Pieresławki koło Piecek 

oraz Muzeum Przyrodnicze i Dom Karola Małka w miejscowości Krutyń. 

Tradycyjnie w dniu 14 grudnia 2017 r. dla Klub Seniora zorganizowane zostało spotkanie wigilijne  

z udziałem Dziekana OIRP w Olsztynie Katarzyny Skrodzkiej-Sadowskiej i Wicedziekana OIRP w Olsztynie 

Michała Korwek. Z kolei w dniu 16 grudnia 2016 r. w Ostrołęce odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów 

z rejonu Ostrołęki i przybyłych na zaproszenie seniorów radców prawnych z rejonu Ciechanowa. 

W spotkaniu, oprócz seniorów, udział wzięli Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska, Przewodnicząca Klubu 

Seniora Helena Oprzyńska-Pacewicz oraz Wicedziekani OIRP w Olsztynie Lech Ciarkowski i Witold 

Lewandowski oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie Stefan Wejs. 

 

Dla radców prawnych Rada podjęła w 2017 r. następujące inicjatywy: 

 na podstawie umowy i we współpracy z Wolters Kluwer OIRP w Olsztynie wydała w 2016 r. pięć 

numery Biuletynu Informacyjnego, w tym jeden jubileuszowy z okazji 35-lecia istnienia samorządu. 

 w dniu 15 stycznia 2017 r. zorganizowano imprezę choinkową w której wzięło udział 90 dzieci i ponad 

100 osób dorosłych, 

 w dniu 25 lutego 2017 r. zorganizowano XV Bal Prawnika, którego uczestnikami było ponad 250 osób – 

członkowie wszystkich środowisk prawniczych,  

 w dniu 11 marca 2017 r. odbył się X Turniej Prawników w Bowlingu, w którym wzięli udział prawnicy 

wszystkich zawodów: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, 

 w dniu 31 marca 2017 r. zorganizowano II Otwarte Mistrzostwa Prawników Warmii i Mazur  

w squashu, 

 w dniu  15 lipca 2017 r. zorganizowano, w związku z ogólnopolskimi obchodami Dnia Radcy Prawnego 

regaty żeglarskie w klasie Omega połączone z radcowskim piknikiem rodzinnym, 

 W dniach 28-29 października 2017 r. odbyły się XV Otwarte Mistrzostwa Prawników Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego w Tenisie Ziemnym organizowane przy współudziale Fundacji Radców 

Prawnych IUS w Olsztynie i Stowarzyszenia Prawników Spartakiada 2008, 

 19 maja 2017 r. rozpoczął działalność Izbowy chór. Spotkania odbywały się w  sali wykładowej przy 

ul. Warmińskiej, jeden raz w tygodniu, a prowadziła je Pani Dyrygent Chóralny – Anna Błaszczak. 

LEKCJE PRAWA 



 Zespół Szkół w Raciążu – zajęcia poprowadzili radcowie prawni: Lech Ciarkowski – Wicedziekan 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie i Bartosz Kowalewski – etatowy członek (orzecznik) 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. Tematami obu lekcji były zagadnienia 

dotyczące przede wszystkim zadań stojących przed radcami prawnymi w procesie dochodzenia 

roszczeń w postępowaniu sądowym oraz kształtowanie świadomości prawnej w różnych środowiskach 

społecznych. 

 Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie – zajęcia poprowadził radca 

prawny Krzysztof Cybulski. Tematami lekcji były zagadnienia dotyczące przede wszystkim źródeł prawa, 

kwestie obowiązywania prawa w czasie i przestrzeni, a także zagadnienia dot. prawa i postępowania 

administracyjnego.  

 Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – zajęcia poprowadziła radca prawny Bożenna Marchel – Potrzuska. 

Tematami lekcji były zagadnienia dotyczące przede wszystkim źródeł prawa, kwestie obowiązywania 

prawa w czasie i przestrzeni, a także zagadnienia dot. prawa i postępowania administracyjnego. 

 Liceum Ogólnokształcące w Strzegowie – zajęcia poprowadził r.pr. Jerzy Jagodziński Przedstawiono 

zasady tworzenia prawa, w tym na szczeblu samorządu gminnego i zapoznano uczniów 

z zagadnieniami prawnymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na instytucje prawa cywilnego 

i administracyjnego w tym materialnego i procesowego. 

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA 

W dniach 25-27 października 2017 roku, z okazji obchodów Europejskiego Dnia Prawnika, który w tym roku 

był obchodzony jednocześnie z Europejskim Dniem Sprawiedliwości w dniu 25 października 2017 r.,   

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zorganizowała szereg zajęć  edukacyjnych („lekcji prawa”) 

dla młodzieży ponadgimnazjalnej, w szkołach funkcjonujących na terenie działania OIRP w Olsztynie. 

W rejonie Ostrołęka lekcje prawa zostały przeprowadzone w następujących szkołach: 

– Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu,  

– Zespole Szkół Powiatowych im. majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu, 

– Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce 

Zajęcia odbyły się pod hasłem przewodnim, zgodnie z decyzją Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych 

Europy (CCBE), „E-wolucja prawników: w jaki sposób transformacja cyfrowa wpływa na relacje pomiędzy 

obywatelem i prawnikiem.”. 

W rejonie Ciechanowa z tej okazji zorganizowane zostały lekcje prawa w: 

– Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście 

– Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku 

– Liceum Ogólnokształcącym w Strzegowie (powiat mławski) 

– Gimnazjum w Lutocinie (powiat żuromiński). 

Ogółem w lekcjach w rejonie Ciechanowa uczestniczyło blisko 200 uczniów.  W trakcie lekcji prawa w tych 

szkołach przedstawiono proces dochodzenia sprawiedliwości na trzech płaszczyznach: krajowej, 

europejskiej i międzynarodowej tj. do: Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strassburgu, Komisji Europejskiej, Europejskiego Rzecznika 

Prawa Obywatelskich, Europejskiego Trybunału Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, do Parlamentu 

Europejskiego (indywidualne i grupowe petycje) oraz o Komitetu Praw Człowieka 

w Genewie. 



 W Olsztynie lekcje prawa zostały przeprowadzone w: 

– Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie. 

Uczniów zapoznano ogólnie z systemem i zasadami funkcjonowania prawa krajowego 

i międzynarodowego. Zwrócono uwagę na rolę radcy prawnego w systemie prawnym oraz systemie 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, zapoznano młodzież z uprawnieniami radców prawnych, 

omówiono potrzebę korzystania przez obywateli z profesjonalnych pełnomocników na etapie 

nie tylko sądowym ale również przesądowym. 

INNA DZIAŁALNOŚĆ 

Warmińsko-Mazurskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego 

 W dniu 18 lipca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie odbyło się kolejne 

posiedzenie Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. 

 Podczas posiedzenia przedstawiciele 13 samorządów jednomyślnie podjęto uchwałę w przedmiocie 

zmian ustaw dotyczących sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego. 

 Następnie ponownie wybrano Katarzynę Skrodzką-Sadowską reprezentująca OIRP w Olsztynie 

na przewodniczącą Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego na okres od 1 

listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. 

 W dniu 6 grudnia 2017 r.  odbyła się Konferencja  Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów 

Zaufania Publicznego pt. „Zasady etyki zawodów zaufania publicznego w XXI w.” W wydarzeniu wzięli 

udział przedstawiciele zawodów zaufania publicznego z województwa warmińsko-mazurskiego 

tj. radcowie prawni, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, inżynierowie budownictwa, lekarze, lekarze 

weterynarii, pielęgniarki, psychologowie, aptekarze i adwokaci. Uczestnicy debatowali na temat zasad 

etycznych w trzech panelach dyskusyjnych: Potrzeba stosowania zasad etyki przez zawody zaufania 

publicznego, Wspólne zasady etyczne zawodów zaufania publicznego oraz Konsekwencje naruszenia 

zasad etyki zawodowej. 

 

Sprawy finansowe 

W załączeniu: 

1/ „Bilans za 2017 r.” 

2/ Rachunek wyników za 2017 r. 

3/ „Wpływy i koszty działalności podstawowej za 2017 r.”, wraz z wpływami i kosztami aplikacji radcowskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 27.03.2018 r. 
 

 

UCHWAŁA NR  110/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

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

2017 r. 

 

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

oraz na podstawie § 7 i § 19 ust. 1 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 jednolitego tekstu Regulaminu działalności samorządu radców 

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

 

§1. 

Przyjmuje się sprawozdanie Rady z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie za 2017 r. w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

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

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

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

Uchwały nr 280/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 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 27.03.2018 r. 
 
 

UCHWAŁA NR  111/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie na 2018 r. 

 

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

oraz na podstawie § 19 ust. 1 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 jednolitego tekstu Regulaminu działalności samorządu radców 

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

 

§1. 

Zatwierdza się plan pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych Olsztynie na 2018 r. w treści stanowiącej 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

 

Załącznik do Uchwały Nr  111/X/2018 

Rady Okręgowej Izby  

Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

Plan pracy Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie na 2018 rok 

 

1. Aplikacja radcowska 

-  kontynuacja szkoleń aplikantów, 

-  organizacja egzaminu radcowskiego w marcu 2018 r., 



-  organizacja kursu przygotowującego do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w okresie 

 czerwiec – sierpień 2018 r., 

-  organizacja egzaminu wstępnego we wrześniu 2018 r., 

- organizacja konkursu krasomówczego dla aplikantów radcowskich . 

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

i aplikantów radcowskich, sprawy dyscyplinarne. 

Bieżąca realizacja spraw wpływających do Izby w zakresie jej właściwości. 

3. Doskonalenie zawodowe – szkolenia w roku 2018 

1. styczeń 2018 r. – „Prawo zamówień publicznych, omówienie ostatnich zmian i ich wpływ na 

praktykę udzielania zamówień publicznych”  

2. luty 2018 r. – „Najważniejsze zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, ocena zmian, 

aspekty praktyczne”. 

3. marzec 2018 r. – „Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Omówienie 

nowych regulacji prawnych. Aspekty praktyczne”. 

4. marzec 2018  r. – „Poszerzanie tortu negocjacyjnego” – szkolenie mediacyjne. 

5. kwiecień 2018 r. – „Kontradyktoryjność procesu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem 

rozkładu ciężaru dowodu, w zależności od tego co jest sporne pomiędzy stronami przed procesem 

oraz od okoliczności, na które strony powołują się w toku postępowania, rodzaje domniemań 

prawnych, przykłady domniemań z przepisów prawa, wpływ domniemań na rozkład ciężaru 

dowodu”. 

6. kwiecień 2018 r. – „Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Omówienie 

nowych regulacji prawnych. Aspekty praktyczne” – Ciechanów. 

7. kwiecień 2018 r. – szkolenie wyjazdowe w Jastrzębiej Górze: 

 „Ustawa o radcach prawnych i zasady etyki radcy prawnego”, 

 „Najnowsze zmiany w kpc – zagadnienia praktyczne”, 

 „Nowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych”, 

 „Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla każdego radcy 

 prawnego”, 

 „Wybrane zagadnienia prawa i postępowania karnego”. 

8. maj 2018 r. – „Udział radcy prawnego w postępowaniu w sprawach wykroczeniowych”. 

9. maj 2018 r. – szkolenie zagraniczne w Algarve w Portugalii 

10. czerwiec 2018 r. – „Zmiany w umowach zlecenia i kontroli PIP (minimalne wynagrodzenie, 

ewidencja godzin pracy, nowe uprawnienia PIP), umowy o dzieło (kontrola ZUS i PIP), 

samozatrudnienie” 

11. wrzesień 2018 r. – szkolenie z zakresu prawa cywilnego lub administracyjnego 

12. październik 2018 r. – szkolenie z zakresu prawa cywilnego lub administracyjnego 

13. listopad 2018 r. – szkolenie z zakresu prawa cywilnego lub administracyjnego 

14. listopad 2018 r. – jesienne sympozjum wyjazdowe w Rynie 



15. grudzień 2018 r. – szkolenie z zakresu prawa cywilnego lub administracyjnego 

 

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

organizacja udziału radców prawnych i aplikantów radcowskich w rozgrywkach sportowych zawodów 

prawniczych. 

Planuje się kontynuację udziału radców prawnych i aplikantów radcowskich w dotychczasowych formach: 

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

- wynajem kortów do squasha, 

- próby chóru, 

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

- udział w Mistrzostwach Polski Radców Prawnych w Piłce Halowej, 

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

- organizacja Balu Prawnika, 

- organizacja imprezy „Otrzęsiny” dla aplikantów wszystkich roczników  

- organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci i wnuków radców prawnych, 

- organizacja pikniku radcowskiego. 

 5. Działalność Klubu Seniora 

- kontynuacja działalności, organizacja comiesięcznych spotkań seniorów, imprez okolicznościowych dla 

seniorów oraz wycieczek krajoznawczych, dofinansowanie udziału Seniorów w imprezach organizowanych 

na szczeblu KRRP. 

6. Opracowywanie Biuletynów OIRP w Olsztynie 

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

7. Strona WWW 

Systematyczne prowadzenie strony internetowej OIRP. Zamieszczanie informacji dla przedsiębiorców,  

w szczególności o działalności Ośrodka Mediacji Gospodarczych oraz Sądu Polubownego działających przy 

OIRP w Olsztynie.  

8. Siedziba Izby i inne posiadane nieruchomości. 

W 2018 r. rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Artyleryjskiej. 

Zadanie to realizowane będzie ze środków własnych OIRP oraz środków zewnętrznych - w miarę 

pojawiania się możliwości dofinansowania niektórych zadań ze środków UE 

9. Dalszy rozwój Stałego Sądu Polubownego i Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP 

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

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

oraz sędziami w roku 2018 planowane jest obsłużenie większej ilości spraw, szczególnie mediacyjnych ze 

skierowań sądów. 

10. Wspieranie i współorganizowanie różnych przedsięwzięć. 



Monitorowanie sprawnego działania sądów na terenie właściwości OIRP w Olsztynie  

i województwa warmińsko-mazurskiego. 

Współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji konferencji prawniczych – Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski, Szkoły Wyższe w Ciechanowie. 

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

Kontynuacja współpracy z prawnikami z Obwodu Kaliningradzkiego, Białorusi i Litwy. 

Prowadzenie działalności w ramach międzynarodowych organizacji prawniczych. 

Realizacja kampanii promocyjnej zawodu radcy prawnego. 

Integracja środowisk prawniczych. 

Organizacja konferencji międzynarodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 27.03.2018 r. 
 

 

UCHWAŁA NR  112/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2018 r. 

 

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

oraz na podstawie § 7 i § 26 ust. 1 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 jednolitego tekstu Regulaminu działalności samorządu radców prawych  

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

 

§1. 

Zatwierdza się plan finansowy Okręgowej Izby Radców Prawnych Olsztynie na 2018 r. w treści stanowiącej 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 odbytego w dniu 27.03.2018 r. 
 

 

UCHWAŁA NR  113/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

w sprawie zwołania Zgromadzenia 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 2017 r. poz. 

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

 

§1. 

Zwołuje się na dzień 22 maja 2018 r. o godz. 1345 (I termin) i godz. 1400 (II termin) Zgromadzenie Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie, w Collegium Iuridicum OIRP w Olsztynie przy ul. Warmińskiej 14.  

 

§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 2017 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 2018 r. 

6. Przedstawienie planu pracy Rady na 2018 r. 

7. Wybór Komisji wniosków i uchwał. 

8. Dyskusja. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenie sprawozdań organów samorządu za 2017 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 2018 r. 

c/ zatwierdzenie planu pracy na 2018 r. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 



 

§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 27.03.2018 r. 
 

 

UCHWAŁA NR  114/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2018 r. 
 

w sprawie powołania członków organów Fundacji Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie   

 

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

oraz § 14 ust. 2 Statutu  Fundacji Radców Prawnych „Ius”, zatwierdzonego Uchwałą Nr 39/IX/2014 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dnia 3 kwietnia 2014 r., Rada Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

  

§ 1. 

1. Do Zarządu Fundacji Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie drugiej kadencji powołuje się: 

1) Michała Korwek– do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu; 

2) Pawła Godlewskiego – do sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu; 

3) Katarzynę Skrodzką-Sadowską – do sprawowania funkcji Członka Zarządu 

4) Roberta Pożarskiego – do sprawowania funkcji Członka Zarządu 

2. Do Rady Fundacji Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie drugiej kadencji powołuje się: 

1) Witolda Lewandowskiego – do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady 

2) Beatę Urbańską – do sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 

3) Marka Czarnigowskiego – do sprawowania funkcji Sekretarza Rady 

4) Lecha Ciarkowskiego – do sprawowania funkcji Członka Rady  

5) Halinę Domańską – do sprawowania funkcji Członka Rady 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2018 r. 

   

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 


