
Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie odbytego 
w dniu 27.11.2018 r. 

 
 

UCHWAŁA NR  286/X/2018 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 listopada 2018 r. 
 

w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu kosztów postępowania dyscyplinarnego 

Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych stanowiącej 
załącznik do Uchwały Nr 162/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 8 stycznia 2018 r., Rada Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Odmawia się umorzenia Panu Pawłowi Stawiskiemu należności z tytułu kosztów postępowania 
dyscyplinarnego w kwocie 4156,24 zł. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi  życie z dniem podjęcie. 

 

 

  



Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie odbytego 
w dniu 27.11.2018 r. 

 
UCHWAŁA NR  287/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  
z dnia 27 listopada 2018 r. 

 
w sprawie odmowy umorzenia zaległości oraz rozłożenia na raty zaległych składek członkowskich 
Pani Halinie Buczyńskiej 
 
Na podstawie § 10 ust. 1 i ust. 3 Uchwały nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 
grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich 
uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych stanowiącej załącznik 
do Uchwały Nr 125/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 20 października 2017 r. oraz § 12 ust. 1 Regulaminu 
działalności finansowej samorządu radców prawnych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
162/X/2018 r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r., Rada Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Odmawia się umorzenia Pani Halinie Buczyńskiej zaległych składek członkowskich w kwocie 952 zł 
/słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote/ za okres od sierpnia 2017 r. do listopada 2018 r. 

2. Rozkłada się na 16 rat zaległe składki członkowskie za okres od sierpnia 2017 r. do listopada 2018 r. 
w kwocie 952 zł /słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote/ płatne do dnia 20 każdego miesiąca 
począwszy od grudnia 2018 r. w kwocie po 60 zł miesięcznie. Ostatnia rata płatna do marca 2020 r. 
będzie wynosiła 52 zł. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

  



Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie odbytego 
w dniu 27.11.2018 r. 

 
UCHWAŁA NR  288/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  
z dnia 27 listopada 2018 r. 

 

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wpisu na listę radców prawnych Pana Mariusza 
Grabowskiego 
 
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. 24 ust. 2 w zw. z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.  
o radcach prawnych / j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 3 Uchwały Nr 144/VII/2010 
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych  
z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych, 
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Umarza się postępowanie w sprawie wpisu na listę radców prawnych Pana Mariusza Grabowskiego. 
 

§ 2. 

Postanawia się zwrócić opłatę za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wniesioną przez 
Wnioskodawcę. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
  

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


Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie odbytego 
w dniu 27.11.2018 r. 

 
UCHWAŁA NR  289/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  
z dnia 27 listopada 2018 r. 

 
w sprawie sfinansowania imprezy integracyjnej dla aplikantów radcowskich w 2019 roku 
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 
z późn. zm./, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Wyraża się zgodę na sfinansowanie imprezy integracyjnej dla aplikantów radcowskich organizowanej  
w lutym 2019 roku do kwoty 10 000 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/. 
 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  



Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie odbytego 
w dniu 27.11.2018 r. 

 
 

UCHWAŁA NR  290/X/2018 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 listopada 2018 r. 
 
w sprawie dofinansowania Balu Prawnika w 2019 roku 
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 
z późn. zm./, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala co następuje: 
 

§1. 

Wyraża się zgodę na dofinansowanie przez OIRP w Olsztynie Balu Prawnika organizowanego w lutym 
2019 roku do kwoty 25 000 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

 
 

  



Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie odbytego 
w dniu 27.11.2018 r. 

 
UCHWAŁA NR  291/X/2018 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  
z dnia 27 listopada 2018 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zaangażowanie się Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  
w projekt społeczny „Szlachetna Paczka” 
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 
z późn. zm./, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Wyraża się zgodę na zaangażowanie się Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  
w projekt społeczny „Szlachetna Paczka” i zakup potrzebnych artykułów do kwoty 1000 zł /słownie: 
jeden tysiąc złotych/. 
 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 


