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UCHWAŁA NR  81/X/2019 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 19 marca 2019 r. 

 

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Pawła Pałasz 

 

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 /Dz. U. z 2018 poz. 2115/,  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala,  

co następuje: 

§ 1. 

Umarza się postępowanie w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Pawła Pałasz na podstawie 

art. 29 pkt 4a ustawy o radcach prawnych. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie w dzień podjęcia. 

 

  

http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/?on=01.10.2015
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UCHWAŁA NR  82/X/2019 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 19 marca 2019 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Jacka Wit Lewczuk 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 3 oraz w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia  

6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2115/, 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 Jacka Wit Lewczuk,  

pod nr OL – 1881. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR  83/X/2019 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 19 marca 2019 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Jerzego Warchulskiego z powodu zgonu 

 

Na podstawie art. 29 pkt 5 w zw. z art. 291 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych  

/j.t. Dz. U. z 2018 poz. 2115/ oraz na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady 

Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki 

ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców 

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

 

§ 1. 

Skreśla się Pana Jerzego Warchulskiego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dniem 29 stycznia 2019 r. 

 

§ 2. 

Umarza się zaległe składki członkowskie należne od Pana Jerzego Warchulskiego w kwocie 59,50 zł  

za luty 2018 r. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
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UCHWAŁA NR  84/X/2019 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 19 marca 2019 r. 

 

w sprawie zawieszenia Pani Annie Świackiej prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 

/j.t. Dz. U. z 2018 poz. 2115/, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1. 

Zawiesza się Pani Annie Świackiej prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR  85/X/2019 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 19 marca 2019 r. 

 

w sprawie zawieszenia Pani Doroty Brzozowskiej prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 

/j.t. Dz. U. z 2018 poz. 2115/, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1. 

Zawiesza się Pani Dorocie Brzozowskiej prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR  86/X/2019 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 19 marca 2019 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pana Adama Jaroszewskiego 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 wpis radcy prawnego Pana Adama Jaroszewskiego z listy radców prawnych prowadzonej 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 12 marca 2019 r. 
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UCHWAŁA NR  87/X/2019 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 19 marca 2019 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pana Bronisława Kalitki 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 wpis radcy prawnego Pana Bronisława Kalitki z listy radców prawnych prowadzonej przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 13 marca 2019 r. 
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UCHWAŁA NR  88/X/2019 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 19 marca 2019 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pani Bogny Karoliny Orłowskiej-Zielińskiej 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 wpis radcy prawnego Pani Bogny Karoliny Orłowskiej-Zielińskiej z listy radców prawnych 

prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 13 marca 2019 r. 
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UCHWAŁA NR  89/X/2019 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 19 marca 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w 2018 r. 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2115/ oraz na podstawie § 7 i § 19 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego 

organów stanowiącego załącznik do Uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 8 stycznia 2018 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 2018 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  /X/2019 

Rady Okręgowej Izby  

Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 19 marca 2019 r. 

 

SPRAWOZDANIE RADY OIRP W OLSZTYNIE 

ZA ROK 2018 

 

ORGANY IZBY I ICH FUNKCJONOWANIE 

W roku 2018 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 
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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,  

Stałym Członkiem KRRP był Michał Korwek. 

W roku 2018 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. 
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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 13 posiedzeń Rady, na których podjęto 301 uchwał.  

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

i podejmuje decyzje w ramach posiadanych uprawnień. W 2018 roku odbyło się 13 posiedzeń 

Prezydium. 

W roku 2018 Rada publikowała swoje uchwały. Znajdują się na stronie internetowej OIRP w Olsztynie. 

 

Stan radców prawnych w OIRP w Olsztynie 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba radców prawnych wynosiła 1222. 

W okresie sprawozdawczym wpisanych zostało na listę radców prawnych 63 osoby, a w tym: 

- po egzaminie radcowskim – 53 osoby, 

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

- z innych OIRP przeniosły się 3 osoby. 

Z różnych przyczyn skreślono w 2018 r. ogółem 14 osób, a w tym: 

- na własny wniosek – 5 osób (dotyczy osób, które zaprzestały wykonywania zawodu rady prawnego), 

- z powodu zgonu  – 3 osoby (Kornacka Julita Cecylia, Leis Jadwiga, Sapka Józef), 

- do innych OIRP przeniosło się –  6 osób. 

 

Aplikacja radcowska i egzaminy radcowskie 

1. Egzamin konkursowy na aplikację radcowską 

Egzamin konkursowy na aplikację radcowską odbył się 29 września 2018 r. 

Do egzaminu konkursowego na aplikację radcowską na obszarze OIRP w Olsztynie przystąpiły  

94 osoby spełniających kryteria ustawowe. Wynik pozytywny z egzaminu konkursowego uzyskało 

46 osób. Na listę aplikantów wpisano 45 osób. 

2. Aplikacja 

W 2018 r. Rada kontynuowała aplikację radcowską na wszystkich latach. 

Skład liczbowy aplikantów, stan na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:  

- I rok – 48 osób, 

- II rok – 55 osób, 

- III rok – 40 osób. 

Z dniem 31 grudnia 2018 r. aplikację ukończyło 40 osób, które w roku 2019 będą mogły przystąpić 

do egzaminu radcowskiego.  

W lutym 2018 r. Rada zorganizowała dla aplikantów wszystkich roczników spotkanie integracyjne 

połączone z „otrzęsinami” I roku. 

 

3. Egzamin radcowski 

W 2017 r. ukończyło 3 letnią aplikację 50 osób. 

Do egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 20-23 marca 2018 r. przystąpiło  65 osób  

(w tym  9 osób bez odbycia aplikacji, 56 osób po odbyciu aplikacji). Egzamin ze względów 

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

Egzaminacyjną. Wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego uzyskało 56 osób.                                                                                                    

Z 9 osób, które uzyskały wynik negatywny 5 osób złożyło odwołania od decyzji Komisji Egzaminacyjnej 

I stopnia do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. Na dzień 31 grudnia 2018 

r. Komisja II stopnia rozpatrzyła 4 odwołania, w tym jedno pozytywnie. 
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Funkcjonowanie Izby w 2018 r. 

W 2018 r. wpłynęło 2676 różnego rodzaju pism (zapytania, wnioski itp.), na które udzielono 

stosownych odpowiedzi, wysyłając 2546 listów. 

Nadto wysłano: 

 646 pism wzywających do zapłaty składek członkowskich do radców prawnych (505 

wiadomości email i 141 wezwań pisemnych oraz 20 wezwań ostatecznych), 

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

wiadomości email, 8 wezwań pisemnych), 

 26 pism wzywających do zapłaty opłaty za aplikację radcowską. 

W roku 2018 Rada wyznaczyła 591 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 2018 r. zawarto ze starostwami powiatowymi 22 porozumienia w sprawie 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wyznaczono 53 radców prawnych do udzielania porad 

prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 

SZKOLENIA STACJONARNE: 

W roku 2018 odbyło się 12 szkoleń stacjonarnych – nieodpłatnych dla radców prawnych tut. Izby  

(w tym dwa dla radców prawnych z rejonu Ciechanów i Ostrołęce – w Szczawinie i Ciechanowie),  

w których wzięło udział 789 radców prawnych. 

Ponadto OIRP zorganizowało dwa szkolenia z mediacji. W dniu 10 marca 2018 r. odbyło się szkolenie 

warsztatowe o tematyce „Poszerzanie tortu negocjacyjnego”, w którym udział wzięło 11 osób. Z kolei 

w dniach 24-25.11.2018 r., 8-9.12.2018 r. odbywało się szkolenie podstawowe z mediacji, w którym 

wzięło udział 24 uczestników. 

SZKOLENIA WYJAZDOWE 

W  roku 2018 odbyły się trzy szkolenia wyjazdowe, w których udział wzięło 364 radców prawnych. 

W dniach 19.04. – 22.04. 2018 r. zorganizowano po raz czwarty szkolenie wiosenne wyjazdowe  

do Jastrzębiej Góry. W szkoleniu wzięło udział 80 radców prawnych, a tematy szkolenia to: 

 „Ustawa o radcach prawnych i zasady etyki radcy prawnego” - r.pr. Krzysztof Górecki,  

r.pr. Michał Korwek 

  „Najnowsze zmiany w kpc – zagadnienia praktyczne” – SSO Teresa Karczyńska-Szumilas, 

 „Nowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych” – r.pr. Liliana Chmiel 

Nowacka  

 „Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla każdego radcy 

prawnego” – r.pr. Przemysław Rosiak 

 „Odpowiedzialność karna, administracyjna i odszkodowawcza za naruszenie przepisów ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne w związku z odprowadzeniem wód opadowych i ścieków, 

wysokość opłat i obowiązki właścicieli przedsiębiorstw, nieruchomości i budynków” –  

r.pr. Sławomir Matczak. 

 

Sympozjum wiosenne zagraniczne odbyło się w dniach 28 maja - 4 czerwca 2018 r. w hotelu Be Live 

Palmeiras, w niewielkiej miejscowości Porches, położonej w centralnej części wybrzeża Algarve 

w Portugalii. 

Tematami szkolenia było: 
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  „Zmiany w ustawie Kodeks Spółek Handlowych oraz w ustawie o Krajowym Rejestrze 

Sądowym” – wykładowca r. pr. Anna Kurzyńska, 

 „Elektronizacja zamówień publicznych – nowe obowiązki dla zamawiających i wykonawców” 

– wykładowca r. pr. Bogdan Artymowicz, 

 „Delikt dyscyplinarny – wybrane zagadnienia” – wykładowca r. pr. Krzysztof Górecki, 

 „Czas pracy i urlopy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego” – wykładowca r. pr. Karol 

Siergiej, 

 „Mowa nienawiści – wybrane zagadnienia” – wykładowca r. pr. dr Jerzy Akińcza. 

 

W szkoleniu uczestniczyło 104 radców prawnych. 

W dniach 15-17 listopada 2018r. odbyło się sympozjum szkoleniowe w Hotelu Zamek w Rynie. 

Tematami szkolenia były: 

 „Apelacja w postępowaniu cywilnym. Przedawnienie roszczeń.” – wykładowca SSO w 

Olsztynie Agnieszka Żegarska.  

 „Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej” – wykładowca r.pr. 

Przemysław Kamil Rosiak, 

 „Retoryka, erystyka, etykieta, wykonywania zawodu”  – wykładowca Karolina Brylska. 

W szkoleniu uczestniczyło  219 radców prawnych. 

 

OŚRODEK MEDIACJI GOSPODARCZYCH 

W okresie od 1 stycznia 201 r. do 31 grudnia 2018 r. wpłynęło do Ośrodka Mediacji Gospodarczych  

64 mediacji skierowanych przez sąd, z czego 16 zakończyło się ugodą, w 20 sprawach nie zawarto 

ugody, zaś w 26 strony nie wyraziły zgody na mediację. Na dzień 31.12.2017 r. 2 spraw pozostawało  

w toku. Dodatkowo prowadzono 6 mediacji na wniosek, 4 pozostają w toku, w 1 brak zgody strony,  

w 1 brak ugody. W mediacjach uczestniczyło ogółem 16 mediatorów (w zespołach dwuosobowych)  

z 25 znajdujących się na liście. 

 

FUNDUSZ SENIORA 

W roku 2018 na wniosek Rzecznika Funduszu Seniora Kapituła Funduszu przyznała zapomogi: 

 pieniężne jednorazowe – 12 radcom prawnym; 

 pieniężne na turnus rehabilitacyjno-leczniczy – 2 radcom prawnym. 

 

KLUB SENIORA 

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

się jeden raz w miesiącu w siedzibie Izby w pierwszy wtorek miesiąca. W dniu 2 lutego 2018 r.  

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

prawnych emerytów.  

W dniach od 11 do 25  kwietnia 2018 r. w Inowrocławiu odbyło się pierwsze w tym roku ogólnopolskie 

spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów. Ogółem wzięło udział 50 radców prawnych  

z 11 Okręgowych Izb  Radców Prawnych, w tym 14 osób z Olsztyńskiej Izby. W czasie spotkania Seniorzy 

korzystali  z pakietu zabiegów rehabilitacyjnych, chodzili na spacery i tańce oraz uczestniczyli  

w wycieczkach. 

W dniach 5-13 maja 2018 r. w Łodzi odbyło się drugie w tym roku ogólnopolskie spotkanie 

integracyjne  radców prawnych seniorów. Udział wzięło 55 radców prawnych, którzy reprezentowali 

12 Okręgowych Izb Radców Prawnych.  
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Kolejne spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów odbyło się w dniach od 15 do 29 czerwca 

2018 r. w Międzyzdrojach. Przez 14 dni, 56 radców prawnych seniorów reprezentujących 12 Izb, 

odpoczywało nad morzem, w hotelu Posejdon. 

W dniach od 31 sierpnia do 9 września 2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowo- Konferencyjnym 

„Parzenica” w Zakopanem odbyło się czwarte w 2018 r., ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców 

prawnych seniorów. 

Piąte ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów odbyło się w 26-30 września 

2018 r. w Białymstoku, w hotelu Podlasie. 

Tradycyjnie w dniu 17 grudnia 2018 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 15 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów z rejonu Ostrołęki  

i Ciechanowa.  

 

Dla radców prawnych Rada podjęła w 2018 r. następujące inicjatywy: 

 na podstawie umowy i we współpracy z Wolters Kluwer OIRP w Olsztynie wydała w 2018 r. cztery 

numery Biuletynu Informacyjnego. 

 w dniu 21 stycznia 2018 r. zorganizowano imprezę choinkową w której wzięło udział 89 dzieci i 105 

osób dorosłych, 

 w dniu 10 lutego 2018 r. zorganizowano XVI Bal Prawnika, którego uczestnikami było 240 osób – 

członkowie wszystkich środowisk prawniczych,  

 w dniu 24 marca 2018 r. odbył się XI Turniej Prawników w Bowlingu, w którym wzięli udział 

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

 w dniu 06 kwietnia 2018 r. zorganizowano III Otwarte Mistrzostwa Prawników Warmii i Mazur  

w squashu, 

 w dniu  14 lipca 2018 r. zorganizowano, w związku z ogólnopolskimi obchodami Dnia Radcy 

Prawnego regaty żeglarskie w klasie Omega połączone z radcowskim piknikiem rodzinnym, 

 W 2018 r. działał Izbowy chór, którego spotkania odbywały się w  sali wykładowej przy 

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

Dyrygent Łuksza Hermanowicz. 

 

LEKCJE PRAWA 

 II Liceum o profilu lingwistyczno – humanistycznym z Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie – w dniu  

20 lutego 2018 r., zajęcia prowadzili Ewa Wyszyńska i Cezary Jezierski wraz z zespołem prawników. 

 Zespół Szkół Podstawowych w Łysych – w dniu 3 grudnia 2018r., zajęcia prowadził Janusz 

Kobyliński. 

 Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie – w dniach 26, 28 i 30 grudnia 2018 r., zajęcia prowadzili 

Liliana Chmiel-Nowacka oraz Robert Pożarski. 

 

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA 

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Prawnika, Europejskiego Dnia Sprawiedliwości w dniach  

22-26 października 2018 r. OIRP przeprowadziła w 12 szkołach spotkania z uczniami, w których udział 

wzięło ok. 380 uczniów. Hasłem przewodnim, zgodnie z zaleceniem Rady Adwokatur i Stowarzyszeń 

Prawniczych Europy (CCBE) w Brukseli, było „Dlaczego prawnicy są ważni: broniąc obrońców 

praworządności”. Została omówiona specyfika zawodu prawnika, kompetencje w poszczególnych 
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zawodów prawniczych oraz droga do ich wykonywania. Radcowie podkreślili zasadniczą rolę 

prawników w podtrzymywaniu praworządności poprzez obronę praw obywateli. Spotkania miały 

miejsce w szkołach: 

 Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu – zajęcia prowadzili Janusz Kobyliński i Witold 

Lewandowski, 

 Zespół Szkół Powiatowych im. majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu - zajęcia prowadzili 

Janusz Kobyliński i Witold Lewandowski, 

 Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce - zajęcia prowadzili Janusz 

Kobyliński i Witold Lewandowski, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie – zajęcia prowadził Robert Pożarski, 

 Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku – zajęcia prowadziła Joanna Kalinowska, 

 Zespół Szkół i nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie – zajęcia prowadził Lech Ciarkowski, 

 Zespół Szkól nr 1 w Mławie – zajęcia prowadziła Bożena Marchel-Potrzuska, 

 Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście (pow. płoński) – zajęcia prowadził 

Bartosz Kowalewski, 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku – zajęcia 

prowadził Jan Rogulski, 

 Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie – zajęcia prowadziła Liliana 

Chmiel-Nowacka, 

 Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie - zajęcia prowadziła Liliana Chmiel-Nowacka, 

 Szkoła Podstawowa w Rzęgnowie - zajęcia prowadziła Liliana Chmiel-Nowacka. 

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ 

1. Warmińsko-Mazurskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego 

 W dniu 17 lipca 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie odbyło się 

posiedzenie Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, na którym 

wybrano Mariusza Szafarzyńskiego reprezentującego Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę 

Architektów Rzeczypospolitej Polskiej na przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Forum 

Zawodów Zaufania Publicznego na okres III kadencji trwającej od 1 listopada 2018 r. do  

31 października 2019 r. 

 W dniu 19 października 2018 r. w siedzibie Izby Lekarskiej w Olsztynie odbyła się Konferencja 

Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego nt: „Praktyka działania 

organów dyscyplinarnych”. 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 mieli okazję nie tylko wysłuchać wypowiedzi 

moderatorów poszczególnych  zagadnień, ale również żywo dyskutować na wywołane tematy. 

Dyskutowano w trzech panelach: 

–  Jak przeciwdziałać przedawnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym? – panel poprowadził r.pr. 

Krzysztof Górecki – członek Rady OIRP w Olsztynie, Przewodniczący Wyższego Sądu 

Dyscyplinarnego, przy wsparciu r.pr. Lucyny Duraj – Góreckiej – Przewodniczącej Okręgowego 

Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Olsztynie, 

 – Wykonanie orzeczeń sądów dyscyplinarnych oraz usunięcie wzmianki o ukaraniu – aspekty 

praktyczne – panel moderował dr inż. Jacek Zabielski – Przewodniczący Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, 
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– Solidarność zawodowa a postępowanie dyscyplinarne. Aktualne problemy wynikające 

z prowadzonych postępowań przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym – moderatorami byli 

przedstawiciele Izby Lekarskiej: lek. Mirosława Kozłowska, dr n. med. Małgorzata Muzolf i adw. 

Henryk Kubczak  oraz Pani Agata Szczepańska z Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby 

Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 2. Działalność charytatywna 

 W 2018 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie włączyła się w szereg akcji 

charytatywnych i dobroczynnych na rzecz osób potrzebujących. I tak: 

- tradycją lat ubiegłych wsparła XXVI Finał Wielkiej - Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 

w niedzielę 14 stycznia 2018 roku. W  ramach pomocy OIRP w Olsztynie ufundowała 750 koszulek dla 

wolontariuszy olsztyńskiego Sztabu WOŚP. Wicedziekan Michał Korwek reprezentował izbę podczas 

„Światełka do Nieba”, które odbyło się na Scenie Głównej w czasie Finałowego Koncertu. Tegoroczna 

akcja dotyczyła zbiórki środków na wyrównanie szans w leczeniu noworodków – pozyskanie wsparcia 

dla podstawowych oddziałów neonatologicznych. 

- podczas  imprezy choinkowej dla dzieci w dniu 21 stycznia 2018 roku zorganizowano zbiórkę 

pieniężną na rzecz fundacji „Olsztyn kocha koty”. Obecni byli członkowie tej fundacji, którzy zebrali 

do puszek pieniądze z przeznaczeniem m.in. na karmę dla kotów 

- podczas Balu Prawnika zorganizowano zbiórkę pieniężną na rzecz Fundacji „ Przyszłość dla dzieci”, 

z przeznaczeniem dla podopiecznych tejże fundacji 

- podczas sympozjum jesiennego w Rynie dla Radców Prawnych za pośrednictwem fundacji „Nidzicki 

Fundusz Lokalny” zorganizowano zbiórkę pieniężną na leczenie w USA córki radcy prawnego, 

będącego członkiem naszej Izby. 

- w grudniu 2018 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie pragnąc nieść pomoc 

potrzebującym wzięła udział w projekcie społecznym Szlachetna Paczka, organizowanym przez 

Stowarzyszenie Wiosna. W ramach tej akcji radcowie prawni OIRP w Olsztynie pomogli rodzinie Pani 

Grażyny, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Paczka 

składała się z najbardziej potrzebnych dla tej rodziny artykułów.  

 

DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNA 

 W dniach 22-24 lutego 2018 r. w Barcelonie odbyły się obchody dorocznego Święta Adwokatury 

Barcelońskiej Jacques Henry de Sant Raimon przygotowanego we współpracy z FBE (Federacją 

Adwokatur Europejskich) wraz z organizowaną przy okazji obchodów konferencją prawniczą 

na temat: Tajemnica handlowa: ochrona i wykonalność. OIRP Olsztyn była reprezentowana 

na tych uroczystościach przez Wicedziekana Michała Korwek.  

 W dniach 20-21 kwietnia 2018 roku na zaproszenie Adwokatury Grodzieńskiej odbyła się 

Konferencja Międzynarodowa w Grodnie. Programem Konferencji były „Perspektywy współpracy 

regionalnej i oddziaływania wzajemnego korporacji prawniczych w celu rozszerzania 

przedsiębiorczości i inicjatywy inwestycyjnej”. OIRP w Olsztynie reprezentowała Dziekan 

Katarzyna Skrodzka-Sadowska. 

 W dniach 17-19 maja 2018 r. w Bolonii odbyło się doroczne spotkanie Federacji Adwokatur 

Europejskich (FBE). Naczelnym tematem tegorocznego Kongresu było zagadnienie związków 

jednopłciowych i regulacji prawnych ich dotyczących.  
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 W dniu 19 maja 2018 r. miało miejsce Zgromadzenie Ogólne FBE, podczas 

którego m.in. wysłuchano sprawozdań Przewodniczących poszczególnych komisji tematycznych, 

a także dokonano wyboru drugiego vice-Prezydenta FBE oraz nowego Skarbnika tej organizacji.  

 W dniach 25-26 maja 2018 r. OIRP w Olsztynie wzięła udział w VI konferencji na temat 

„Współpracy prawniczej na terytorium krajów nadbałtyckich”, organizowanej przez Adwokaturę 

Obwodu Kaliningradzkiego w Swietłogorsku. Izbę reprezentował Przewodniczący Komisji  

ds. Współpracy z Zagranicą r. pr. Dariusz Gibasiewicz, który wygłosił wykład na temat uznawania 

i wykonywania orzeczeń sądów rosyjskich na terytorium Polski.  

 

Sprawy finansowe 

W załączeniu: 

1/ „Bilans za 2018 r.” 

2/ Rachunek wyników za 2018 r. 

3/ „Wpływy i koszty działalności podstawowej za 2018 r.”, wraz z wpływami i kosztami aplikacji 

radcowskiej. 
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UCHWAŁA NR  90/X/2019 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 19 marca 2019 r. 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych  
za 2018 r. 
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2115/  oraz na podstawie § 7 i § 19 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego 
organów stanowiącego załącznik do Uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców 
Prawnych z dnia 8 stycznia 2018 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 2018 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 162/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia  
8 stycznia 2018 r. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR  91/X/2019 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 19 marca 2019 r. 
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  
na 2019 r. 
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2115/  oraz na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego 
organów stanowiącego załącznik do Uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców 
Prawnych z dnia 8 stycznia 2018 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 2019 r. w treści 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Załącznik do Uchwały Nr  /X/2019 
Rady Okręgowej Izby  

Radców Prawnych w Olsztynie 
z dnia 19 marca 2019 r. 

 
Plan pracy Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie na 2019 rok 

1. Aplikacja radcowska 

-  kontynuacja szkoleń aplikantów, 
-  organizacja egzaminu radcowskiego w marcu 2019 r., 
-  organizacja kursu przygotowującego do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w okresie 
 czerwiec – sierpień 2019 r., 
-  organizacja egzaminu wstępnego we wrześniu 2019 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 miejscowe w roku 2019 
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1. styczeń 2019 r. – „Dożywocie - powstanie, treść, zmiana i rozwiązanie. Inne umowy o funkcji 
alimentacyjnej” – notariusz prof. nadzw. dr hab. Adam Bieranowski 

2. luty 2019 r. – „RODO – pierwsze doświadczenia praktyki stosowania przepisów o ochronie 
danych osobowych,- r.pr. Marcin Adamczyk”. 

3. marzec 2019 r. – „Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujące 
od 1.06.2017 r. – pierwsze doświadczenia praktyki stosowania- sędzia WSA w Olsztynie Piotr 
Chybicki”. 

4. kwiecień 2019 r. – „Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu 
oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe, 
zasiedzenie służebności gruntowej o treści służebności przesyłu – na tle aktualnego 
orzecznictwa sądowego – zagadnienia praktyczne- SSO Agnieszka Żegarska”. 

5. maj 2019 r. – „Asertywność w kontakcie z klientem – jak radzić sobie z trudnym Klientem –  
r. pr. Maciej Podraska”. 

6. czerwiec 2019 r. – „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wybrane zagadnienia, 
orzecznictwo” 

7. wrzesień 2019 r. – szkolenie z zakresu prawa cywilnego lub administracyjnego 
8. październik 2019 r. – szkolenie z zakresu prawa cywilnego lub administracyjnego 
9. listopad 2019 r. – szkolenie z zakresu prawa cywilnego lub administracyjnego 
10. grudzień 2019 r. – szkolenie z zakresu prawa cywilnego lub administracyjnego 

Szkolenia wyjazdowe w roku 2019: 

1. kwiecień 2019 r. – Jastrzębia Góra 

2. listopad 2019 r. – Mrągowo/Ryn/Lidzbark Warmiński 

 
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, tenisa stołowego, 
- 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.  
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7. Strona WWW 

Systematyczne prowadzenie i modernizacja strony internetowej OIRP. Zamieszczanie informacji dla 
przedsiębiorców,  
w szczególności o działalności Ośrodka Mediacji Gospodarczych oraz Sądu Polubownego działających 
przy OIRP w Olsztynie.  

8. Siedziba Izby i inne posiadane nieruchomości. 

W 2019 r. rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Artyleryjskiej  
w przypadku pojawienia 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 2019 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 zagranicznymi.  

Prowadzenie działalności w ramach międzynarodowych organizacji prawniczych. 

Realizacja kampanii promocyjnej zawodu radcy prawnego. 

Integracja środowisk prawniczych. 

Organizacja konferencji międzynarodowej. 
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UCHWAŁA NR  92/X/2019 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  
z dnia 19 marca 2019 r. 

 
w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2019 r. 
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2115/  oraz na podstawie § 7 i § 26 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego 
organów stanowiącego załącznik do Uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców 
Prawnych z dnia 8 stycznia 2018 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 2019 r. w treści 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR  93/X/2019 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  
z dnia 19 marca 2019 r. 

 
w sprawie organizacji jesiennego sympozjum wyjazdowego w 2019 r. 
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 
2115/, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 
§1. 

Wyraża się zgodę na organizację jesiennego sympozjum wyjazdowego w 2019 r. w Hotelu Zamek Ryn. 
 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR  94/X/2019 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  
z dnia 19 marca 2019 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 2018r. poz. 
2115/, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na sfinansowanie w całości wyjazdu 4 aplikantów radcowskich na XI Ogólnopolskie 
Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej w Kielcach. 
 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR  95/X/2019 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 19 marca 2019 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 2018 r. poz. 
2115/, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 
 

§1. 

Zwołuje się na dzień 11 czerwca 2019 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 2018 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 2019 r. 
6. Przedstawienie planu pracy Rady na 2019 r. 
7. Wybór Komisji wniosków i uchwał. 
8. Dyskusja. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenie sprawozdań organów samorządu za 2018 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 2019 r. 
c/ zatwierdzenie planu pracy na 2019 r. 

10. Wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad. 
 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 
 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


