
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 25.02.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR 69/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie XI Kadencji w poszczególnych rejonach OIRP w Olsztynie   

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75/, w oparciu o uchwałę nr 1/X/2020 Zgromadzenia Nadzwyczajnego Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Olsztynie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie podziału terenu działania Okręgowej Izby 

Radców Prawnych  

w Olsztynie na rejony oraz ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Wyborcze Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie z poszczególnych rejonów, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się liczbę 85 delegatów za Zgromadzenie Wyborcze OIRP w Olsztynie przyjmując klucz 

wyborczy 1 delegat na 15 radców prawnych wpisanych na listę na dzień 1 stycznia roku w którym 

odbywają się wybory, przy czym każdą rozpoczętą liczbę ponad kolejną piętnastkę uważa się za pełną. 

 

§ 2. 

Przyjmuje się dla pięciu rejonów ustanowionych uchwałą nr 1/X/2020 Zgromadzenia Nadzwyczajnego 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie podziału terenu 

działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie na rejony oraz ustalenia liczby delegatów na 

Zgromadzenie Wyborcze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z poszczególnych rejonów, 

następującą liczbę delegatów w poszczególnych rejonach: 

1. Rejon I  – 45 delegatów na 664 radców prawnych (m. Olsztyn)  

2. Rejon II – 6 delegatów na 82 radców prawnych (powiaty: kętrzyński, mrągowski, bartoszycki i 

lidzbarski) ,  

3. Rejon III – 15 delegatów na 223 radców prawnych (powiaty: ostródzki, iławski, szczycieński, 

nidzicki i olsztyński)  

4. Rejon IV – 8 delegatów na 118 radców prawnych (powiaty i miasta: makowski, ostrołęcki, m. 

Ostrołęka, ostrowski, przasnyski i wyszkowski), 

5. Rejon V – 11 delegatów na 162 radców prawnych (powiaty i miasta: ciechanowski, działdowski, 

mławski, płoński, pułtuski i żuromiński) 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

  

  



 

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 25.02.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR 70/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

 

w sprawie przygotowania wyborów organów i funkcji XI kadencji w Okręgowej Izbie Radców 

Prawnych w Olsztynie  

  

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75/ oraz § 15 ust. 2,  § 18 ust. 1, § 19 ust. 1, § 20 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców 

Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu 

radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania 

uchwał przez organy samorządu, ze zmianami wynikającymi z uchwał: nr 6/2013, 5/2016, 6/2016 

Krajowego Zjazdu Radców Prawnych oraz nr 2/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców 

Prawnych zmieniających uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu 

radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania 

uchwał przez organy samorządu, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Uchwale - rozumie się przez to Uchwałę Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia  

6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców 

prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał 

przez organy samorządu; 

2) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2020 r. poz. 75); 

3) organach – rozumie się przez to podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 6, 7, 9, 10, 11 i 12 

Uchwały; 

4) funkcjach - rozumie się przez to funkcje wskazane w § 1 ust. 1 pkt 8  Uchwały; 

5) wyborach bez dodatkowego określenia – rozumie się przez to wybory organów Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie XI kadencji i do pełnienia w tej Izbie w XI kadencji funkcji, o których 

mowa w pkt 4; 

6) kworum - rozumie się przez to obecność na zebraniu rejonowym lub zgromadzeniu delegatów 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie co najmniej połowy liczby radców prawnych, którym 

przysługuje prawo wybierania w wyborach przeprowadzanych na tym zebraniu rejonowym lub 

zgromadzeniu delegatów; 

7) komisji bez dodatkowego określenia - rozumie się przez to okręgową komisję wyborczą Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie; 

8) Izbie bez dodatkowego określenia - rozumie się przez to Okręgową Izbę Radców Prawnych  

w Olsztynie. 

 

§ 2. 

1. Powołuje się okręgową komisję wyborczą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, w składzie: 

Sławomir Kamrowski - Przewodniczący, 

Agnieszka Kantor - Zastępca Przewodniczącego, 

Ewelina Szuszkiewicz - Członek, 

Konrad Symonajć - Członek  

Anna Klęczar - Członek    

2. Przewodniczący zwoła pierwsze posiedzenie komisji na dzień przypadający w terminie dwóch tygodni 

od dnia powzięcia niniejszej uchwały. 



3. Komisja może, w sprawach organizacyjnych dotyczących zakresu jej działalności, dokonywać 

obwieszczeń zamieszczanych na stronie internetowej Izby. 

4. Obsługę administracyjną komisji zapewnia biuro Rady. 

 

§ 3. 

1. Zwołuje się zebrania rejonowe w celu wyboru delegatów XI kadencji na Zgromadzenie Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie dla następujących rejonów, w następujących terminach i miejscach: 

1) dla rejonu I (Olsztyn) na dzień 21 kwietnia 2020 r., na godz. 13.45 w sali Dębowej AB Hotelu 

Warmińskiego (adres: ul. Kołobrzeska 1, Olsztyn), 

2) dla rejonu II (Kętrzyn) na dzień 23 kwietnia 2020 r., na godz. 13.45 w sali konferencyjnej 

Urzędu Miasta  Mrągowa (adres: ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo), 

3) dla rejonu III (Ostróda) na dzień 28 kwietnia 2020 r., na godz. 14.45 w Ośrodku 

szkoleniowym OIRP w Olsztynie (adres: ul. Warmińska 14 lok. 8, Olsztyn), 

4) dla rejonu IV (Ostrołęka) na dzień 29 kwietnia 2020 r., na godz. 14.45 w sali nr 9 Urzędu 

Miasta Ostrołęki (adres: Plac gen. J. Bema 1, Ostrołęka), 

5) dla rejonu V (Ciechanów) na dzień 22 kwietnia 2020 r. na godz. 14.45 w Muzeum Szlachty 

Mazowieckiej (adres: ul. Warszawska 61, Ciechanów). 

2. Na wypadek braku kworum, dla rejonów, w przypadku których brak będzie kworum na zebraniu 

rejonowym zwołanym w pierwszym terminie zgodnie z ust. 1, zwołuje się zebrania rejonowe w celu 

wyboru delegatów XI kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

w następujących drugich terminach i miejscach: 

1) dla rejonu I (Olsztyn) na dzień 21 kwietnia 2020 r., na godz. 14.00 w sali Dębowej AB Hotelu 

Warmińskiego (adres: ul. Kołobrzeska 1, Olsztyn), 

2) dla rejonu II (Kętrzyn) na dzień 23 kwietnia 2020 r., na godz. 14.00 w sali konferencyjnej 

Urzędu Miasta  Mrągowa (adres: ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo), 

3) dla rejonu III (Ostróda) na dzień 28 kwietnia 2020 r., na godz. 15.00 w Ośrodku 

szkoleniowym OIRP w Olsztynie (adres: ul. Warmińska 14 lok. 8, Olsztyn), 

4) dla rejonu IV (Ostrołęka) na dzień 29 kwietnia 2020 r., na godz. 15.00 w sali nr 9 Urzędu 

Miasta Ostrołęki (adres: Plac gen. J. Bema 1, Ostrołęka), 

5) dla rejonu V (Ciechanów) na dzień 22 kwietnia 2020 r. na godz. 15.00 w Muzeum Szlachty 

Mazowieckiej (adres: ul. Warszawska 61, Ciechanów, wejście od strony pl. Kościuszki). 

3. Proponuje się następujący porządek zebrań rejonowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2: 

1. Otwarcie Zebrania.  

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza  

Zebrania. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, 

5. Przeprowadzenie wyborów delegatów XI kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad. 

4. Ustala się następujące terminy zgłaszania kandydatów na delegatów XI kadencji na Zgromadzenie 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie: 

1) dla rejonu I (Olsztyn) do dnia 22 marca 2020 r. włącznie, 

2) dla rejonu II (Kętrzyn)  do dnia 24 marca 2020 r.  włącznie, 

3) dla rejonu III (Ostróda) do dnia 29 marca 2020 r. włącznie, 

4) dla rejonu IV (Ostrołęka) do dnia 30 marca 2020  r. włącznie, 

5) dla rejonu V (Ciechanów) do dnia 23 marca 2020 r. włącznie. 

5. Zgłoszeń kandydatów, o których mowa w ust. 3, dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej  

z zachowaniem wymogów określonych w § 19 ust. 2 Uchwały, poprzez ich złożenie w biurze Rady Izby 



lub nadesłanie na adres Okręgowej Komisji Wyborczej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych  

w Olsztynie, ul. Kopernika 10, 10-511 Olsztyn.  Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli 

wpłynęło ono do okręgowej komisji wyborczej przed jego upływem, w godzinach pracy biura, a w 

przypadku dnia 22 marca (niedziela) i 29 marca (niedziela) w godzinach pomiędzy 14:00 a 16:00. 

6. Głosowania na zebraniach rejonowych wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 3 przeprowadza się za pomocą 

urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wynik 

głosowania, na pozostałych zebraniach rejonowych w formie pisemnej.   

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Dziekanowi Rady. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


