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UCHWAŁA NR 71/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Katarzyny Alicji Pruszkiewicz-Słowińskiej 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 2020 r. poz. 75/, 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 Katarzynę Alicję Pruszkiewicz-Słowińską,  

pod nr OL – 1939. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 26.03.2020 r. 

UCHWAŁA NR 72/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Kamili Naumowicz 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 2020 r. poz. 75/, 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 Kamilę Naumowicz,  

pod nr OL – 1940. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR 73/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

w sprawie przeniesienia wpisu Pani Anny Kuncewicz na listę radców prawnych prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

 

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 Anny Kuncewicz nr wpisu: WA-9060 z listy radców prawnych 

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

prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie nr wpisu: OL – 1941. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR 74/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Jerzego Budnego 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 2020 poz. 75/ Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

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

Radców Prawnych w Olsztynie z dniem 19 kwietnia 2010 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 19 kwietnia 2010 r.   
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UCHWAŁA NR 75/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 12/X/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zawieszenia Panu 

Tomaszowi Tadeuszowi Majerowi 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 2020 r. poz. 75/ oraz art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. 2020 

poz. 256/, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§1. 

W uchwale nr 12/X/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. § 2 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 27 stycznia 2020 r.” 

 

§2. 

W uchwale nr 12/X/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. akapit drugi uzasadnienia otrzymuje 

brzmienie:„Pismem z dnia 27 stycznia 2020 r. Pan Tomasz Tadeusz Majer wniósł o zawieszenie 

uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, w związku z faktem zatrudnienia na stanowisku 

asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie.” 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 76/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 7/X/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania patronów 

dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji radcowskiej i ustalenia wynagrodzenia za 

sprawowanie patronatu 

 

Na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do 

Uchwały nr 395/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 stycznia 2019 r.  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz na 

podstawie § 14 ust. 1 pkt 7 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu 

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

następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr 7/X/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. pozycja 40 otrzymuje brzmienie: 

Patroni II rok 

L. p. Nazwisko i imię aplikanta  Patron 

40. Wojciechowski Paweł  Gonkiewicz Bartosz 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2020 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 26.03.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR 77/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

w sprawie odmowy wsparcia finansowego publikacji monografii prawniczej pt: "Tłumaczenie  

w prawie autorskim" 

 

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

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

§1. 

Odmawia się udzielenia wsparcia finansowego Jakubowi M. Dolińskiemu dla publikacji monografii 

prawniczej pt. "Tłumaczenie w prawie autorskim" 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 
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UCHWAŁA NR 78/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w 2019 r. 

 

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

75/ 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 2019 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 78/X/2020 

Rady Okręgowej Izby  

Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

SPRAWOZDANIE RADY OIRP W OLSZTYNIE 

ZA ROK 2019 

 

ORGANY IZBY I ICH FUNKCJONOWANIE 

W roku 2019 skład organów Izby był następujący: 

Prezydium Rady: 

Katarzyna Skrodzka-Sadowska – Dziekan 

Michał Korwek – Wicedziekan 

Lech Ciarkowski – Wicedziekan (do 09.04.2019 r.) 

Witold Lewandowski – Wicedziekan 

Józef Mirosław Tetkowski – Wicedziekan (od 16.04.2019 r.) 

Adrianna Pannek – Sekretarz 

Paweł Godlewski – Skarbnik 

Członkowie Rady OIRP: 

Marcin Adamczyk 

Agnieszka Baudet 

Iwona Bendorf-Bundorf 

Ewa Chajęcka 

Halina Domańska 
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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 2019 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 (do 09.04.2019 r.), 

- 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, 
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- Ewa Chajęcka, 

- Jarosław Golański, 

- Beata Urbańska, 

- Paweł Godlewski, 

- Lech Ciarkowski (do 09.04.2019 r.), 

- Cezary Jezierski, 

- Ewa Kulczyńska (od 16.04.2019 r.). 

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 (do 09.04.2020 r.); 

Mec. Witold Lewandowski – członek KRRP, członek Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego;  

Mec. Krzysztof Górecki – Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego; 

Mec. Józef Mirosław Tetkowski – Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej, 

Mec. Tomasz Parkasiewicz – Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej (od 18.03.2019 r.), 

Mec Cezary Jezierski – członek Komitetu Centrum Mediacji, 

Mec. Marta Kawula – członek Komisji Integracji, 

Mec. Dariusz Gibasiewicz – członek Komisji Zagranicznej, 

Helena Oprzyńska-Pacewicz – Przewodnicząca Rady Klubów Seniora. 

 

W okresie sprawozdawczym miało miejsce 13 posiedzeń Rady, na których podjęto 343 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.:  przekazania darowizny dla WOŚP i Olsztyńskiego Stowarzyszenia 

Pomocy Telefonicznej, objęcie patronatem honorowym Ogólnopolskiej Konferencji dla 

Prawników Legal Market Day 2019, przekazanie darowizny na rzecz organizacji pozarządowej 

„Prawnicy Europejscy na Lesbos”, przyjęcia stanowiska o ujawnionych nieprawidłowościach 

w Ministerstwie Sprawiedliwości, organizacji Turnieju Tenisa Stołowego, poparcia stanowiska 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. apelującego do wszystkich organów 

władzy publicznej o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia 

bezpieczeństwa obrotu prawnego w związku z działaniami władzy ustawodawczej i 

wykonawczej w zakresie sądownictwa. 

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

i podejmuje decyzje w ramach posiadanych uprawnień. W 2019 roku odbyło się 14 posiedzeń 

Prezydium. 

W roku 2019 Rada publikowała swoje uchwały. Znajdują się na stronie internetowej OIRP  

w Olsztynie. 
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Stan radców prawnych w OIRP w Olsztynie 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba radców prawnych wynosiła 1254. 

W okresie sprawozdawczym wpisanych zostało na listę radców prawnych 55 osób, a w tym: 

- po egzaminie radcowskim – 49 osoby, 

- z art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych – 4 osoby, 

- z innych OIRP przeniosły się 2 osoby. 

Z różnych przyczyn skreślono w 2019 r. ogółem 23 osoby, a w tym: 

- na własny wniosek – 7 osób (dotyczy osób, które zaprzestały wykonywania zawodu rady prawnego), 

- z powodu zgonu  – 8 osób (Lech Ciarkowski, Tomasz Klonowski, Marian Minda, Wiesław Matys, 

Władysław Olejnik, Elżbieta Spiżewska, Szczepan Styranowski, Jerzy Warchulski), 

- do innych OIRP przeniosło się –  8 osób. 

Aplikacja radcowska i egzaminy radcowskie 

1. Egzamin konkursowy na aplikację radcowską 
Egzamin konkursowy na aplikację radcowską odbył się 28 września 2019 r. 

Do egzaminu konkursowego na aplikację radcowską na obszarze OIRP w Olsztynie przystąpiły 96 

osób spełniających kryteria ustawowe. Wynik pozytywny z egzaminu konkursowego uzyskało 

51osób. Na listę aplikantów wpisano 50 osób. 

2. Aplikacja 
W 2019 r. Rada kontynuowała aplikację radcowską na wszystkich latach. 

Skład liczbowy aplikantów, stan na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:  

- I rok – 51 osób, 

- II rok – 42 osoby, 

- III rok – 53 osoby. 

Z dniem 31 grudnia 2019 r. aplikację ukończyło 38 osób, które w roku 2020 będą mogły przystąpić 

do egzaminu radcowskiego.  

W lutym 2019 r. Rada zorganizowała dla aplikantów wszystkich roczników spotkanie integracyjne 

połączone z „otrzęsinami” I roku. 

 

3. Egzamin radcowski 

W 2018 r. ukończyło 3 letnią aplikację 40 osób. 

Do egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 26-29 marca 2019 r. przystąpiło  58 

osób(w tym  9 osób bez odbycia aplikacji, 49 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 57 osób. 

Osoba, która uzyskała wynik negatywny nie złożyła odwołania od decyzji Komisji Egzaminacyjnej I 

stopnia do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.  

Funkcjonowanie Izby w 2019 r. 

W 2019 r. wpłynęło 2718 różnego rodzaju pism (zapytania, wnioski itp.), na które udzielono 

stosownych odpowiedzi, wysyłając 3426 listów. 

Nadto wysłano: 

 535 pism wzywających do zapłaty składek członkowskich do radców prawnych (426 

wiadomości email i 97 wezwań pisemnych oraz 13 wezwań ostatecznych), 

 135 pism wzywających do zapłaty składek członkowskich do aplikantów radcowskich (127 

wiadomości email, 8 wezwań pisemnych), 

 17 pism wzywających do zapłaty opłaty za aplikację radcowską. 
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W roku 2019 Rada wyznaczyła 764 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 2019 r. zawarto ze starostwami powiatowymi 22 porozumienia w sprawie 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wyznaczono 45 radców prawnych do udzielania porad 

prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.  

SZKOLENIA STACJONARNE: 

W roku 2019 odbyło się 12 szkoleń stacjonarnych – nieodpłatnych dla radców prawnych tut. Izby 

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

w których wzięło udział 1043 radców prawnych. 

SZKOLENIA WYJAZDOWE 

W  roku 2019 odbyły się trzy szkolenia wyjazdowe, w których udział wzięło 344 radców 

prawnych. 

W dniach 25.04. – 28.04. 2019 r. zorganizowano po raz piąty szkolenie wiosenne wyjazdowe do 

Jastrzębiej Góry. W szkoleniu wzięło udział 55 radców prawnych, a tematy szkolenia to: 

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

 "Odporność psychiczna i motywacja radcy prawnego" - prof. nadzw. dr hab. Anita Frankowiak, 

  „Metodyka prowadzenia procesu cywilnego, najczęściej spotykane uchybienia” – SSO Teresa 

Karczyńska-Szumilas, 

 „Radca prawny w internecie - prawno-etyczne aspekty działalności radcy prawnego w 

Internecie” – r.pr. Barbara Bloch-Cieślinska.  

 

Sympozjum wiosenne zagraniczne odbyło się w dniach 23 maja - 30 maja 2019 r. w hotelu RIU 

Buena Vista, w niewielkiej miejscowości Playa Paraiso, położonej w południowo-zachodniej części 

wyspy Teneryfa. 

Tematami szkolenia było: 

  „Zmiany w kodeksie pracy oraz w zasadach dotyczących prowadzenia dokumentacji 

pracowniczej wynikające z wprowadzenia RODO” – wykładowca r. pr. Karol Siergiej, 

 „Odpowiedzialność cywilna za błąd medyczny" – wykładowca r. pr. Katarzyna Godlewska, 

 „Zamówienia publiczne  - wybrane elementy procedury udzielania zamówienia publicznego” – 

wykładowca r. pr. Łukasz Mackiewicz, 

 „Postępowanie dyscyplinarne - praktyka i doświadczenia Rzecznika Dyscyplinarnego” – 

wykładowca r. pr. Danuta Woźniak, 

W szkoleniu uczestniczyło 58 radców prawnych. 

W dniach 14-16 listopada 2019 r. odbyło się sympozjum szkoleniowe w Hotelu Zamek  

w Rynie. Tematami szkolenia były: 

 „Umowy o roboty budowlane zarówno w obrocie prywatnym jak i publicznym (z udziałem 

publicznych zamawiających pzp.)” – wykładowca r. pr. Katarzyna Zadykowicz-Sokół, 

 „Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego” – wykładowca SSO Agnieszka Żegarska, 

 „Motywacja, odporność psychiczna i budowanie własnego potencjału zawodowego. 

Zarządzanie motywacją - ocena i motywacja pracowników w przestrzeni usług prawniczych”  – 

prof. nadzw. dr hab. Anita Frankowiak. 

W szkoleniu uczestniczyło  231 radców prawnych. 

 

W grudniu 2019 r. OIRP w Olsztynie zorganizowała częściowo odpłatny dla radców prawnych, 40 

godzinny kurs dla kandydatów na mediatorów, które poprowadził Pan Maciej Podraska. Wzięło w nim 

udział 24 radców prawnych z naszej Izby. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, 

jednakże ze względów organizacyjnych możliwym było przeszkolenie jedynie 24 radców. 
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W związku z dużą nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego zorganizowane zostało 

dodatkowe 6 godzinne szkolenie nt. nowelizacji kpc dla aplikantów radcowskich wszystkich roczników, 

ponad program i ilość godzin obowiązujących na aplikacji radcowskiej. W szkoleniu udział wzięło 98 

aplikantów radcowskich. 

OŚRODEK MEDIACJI GOSPODARCZYCH 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wpłynęło do Ośrodka Mediacji 

Gospodarczych 90 mediacji skierowanych przez sąd, z czego 17 zakończyło się ugodą, w 22 sprawach 

nie zawarto ugody, zaś w 43 strony nie wyraziły zgody na mediację. Na dzień 31.12.2019 r. 20 spraw 

pozostawało w toku. Dodatkowo prowadzono 3 mediacje na wniosek, 2 zakończyły się ugodą, 1 

pozostała w toku. W mediacjach uczestniczyło ogółem 20 mediatorów (w zespołach dwuosobowych) z 

39 znajdujących się na liście. 

Prezydium Rady w roku 2019 wpisało na listę mediatorów przy OMG w Olsztynie 15 radców 

prawnych. 

FUNDUSZ SENIORA 

W roku 2019 na wniosek Rzecznika Funduszu Seniora Kapituła Funduszu przyznała zapomogi: 

 pieniężne jednorazowe – 2 radcom prawnym; 

 pieniężne na turnus rehabilitacyjno-leczniczy – 3 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 22 lutego 2019 

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

prawnych emerytów.  

W dniu 23 lutego 2019 r. członkowie Klubu Seniora wzięli udział w wycieczce do Trójmiasta 

podczas której zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej oraz Kościół Św. Brygidy. Na koniec uczestnicy 

wycieczki udali się do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical Notre Dame de Paris. 

W dniach 18 - 24 kwietnia 2019 r. radcowie prawni seniorzy spotkali się w Ośrodku 

Wypoczynkowym "Parzenica" w Zakopanem. W spotkaniu wzięli udział członkowie rodzin oraz 

przyjaciele radców prawnych seniorów. Razem było 61 osób.  

Kolejne spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów odbyło się w dniach od 14 do 28 

czerwca 2019 r. w Międzyzdrojach. W wyjeździe wzięło udział 13 radców prawnych z naszej Izby. 

W dniach 14-28 lipca 2019 r. 17 radców prawnych seniorów z OIRP w Olsztynie wzięło udział w 

Ogólnopolskim Spotkaniu Integracyjnym Radców Prawnych Seniorów w Horyńcu Zdroju. Głównym 

zadaniem spotkania były zabiegi rehabilitacyjne. 

W dniach 4 - 8 września 2019 r. odbyła się wycieczka organizowana przez Ogólnopolską Radę 

Klubów Seniora. Z olsztyńskiej OIRP wzięło udział 10 radców. 

Tradycyjnie w dniu 12 grudnia 2019 r. dla Klub Seniora zorganizowane zostało spotkanie wigilijne 

w którym udział wzięło 31 radców prawnych – Seniorów. 

Z kolei w dniu 14 grudnia 2019 r., w restauracji Natura w Ostrołęce, odbyło się spotkanie 

opłatkowe seniorów z rejonu Ostrołęki i Ciechanowa.  

 

Dla radców prawnych Rada podjęła w 2019 r. następujące inicjatywy: 

 Na podstawie umowy i we współpracy z Wolters Kluwer OIRP w Olsztynie wydała w 2019 r. cztery 

numery Biuletynu Informacyjnego. 

 w dniu 14 stycznia 2019 r. zorganizowano imprezę choinkową w której wzięło udział 80 dzieci i 

105 osób dorosłych. 

 W dniu 9 lutego 2019 r. zorganizowano XVII Bal Prawnika, którego uczestnikami było 245 osób – 

członkowie wszystkich środowisk prawniczych. 

 W dniu 22 marca 2019 r. zorganizowano IV Otwarte Mistrzostwa Prawników Warmii i Mazur  

w Squashu, w rozgrywkach mogli uczestniczyć prawnicy wszystkich profesji. 
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 W dniu 30 marca 2019 r. odbył się XII Otwarte Mistrzostwa Warmii i Mazur Prawników  

w Bowlingu, w którym wzięło udział 38 uczestników, rywalizując w turnieju kobiet, turnieju 

mężczyzn, turnieju drużynowym i turnieju pocieszenia. 

 W dniu  13 lipca 2019 r. zorganizowano, w związku z ogólnopolskimi obchodami Dnia Radcy 

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

odbył się na terenie Przystani NAUTICUS, położonej nad jeziorem Ukiel, a wzięło w nim udział 

180 osób. 

 W dniu 7 września 2019r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie po raz pierwszy 

zorganizowała dla radców prawnych i aplikantów radcowskich wraz z rodzinami w spływ 

kajakowy po rzece Łynie. Po krótkim instruktażu 32 uczestników przepłynęło ponad 12 km 

odcinek rzeki od Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie do przystani kajakowej w Brąswałdzie. 

 W dniu 23 listopada 2019r. w sali przy ul. Głowackiego odbył się I Turniej Radców Prawnych 

i Aplikantów Radcowskich w Tenisie Stołowym o puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Olsztynie. W turnieju wzięło udział 11 Panów i 5 Pań. Uczestnicy rywalizowali 

w turnieju kobiet, turnieju mężczyzn i turnieju deblowym. 

 Od 26 października 2019 r. OIRP w Olsztynie podjęła nową inicjatywę - organizuje szkolenia 

z samoobrony. Szkolenia przeprowadzane są przez instruktora Krav Maga i obejmują przede 

wszystkim trening podstawowych technik obronnych. Zajęcia przeznaczone dla radców 

i aplikantów odbywają się raz w miesiącu. 

 W 2019 r. działał Izbowy chór, którego spotkania odbywały się w  sali wykładowej przy 

ul. Warmińskiej, jeden raz w tygodniu, a prowadziła je Urszula Borejszo. 

 Ponadto OIRP wynajmowała salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 25 w Olsztynie, gdzie 

raz w tygodniu odbywały się rozgrywki w piłkę nożną, a także dwa korty w CRS „Ukiel” przy 

ul. Olimpijskiej 1 w Olsztynie, gdzie raz w tygodniu miały miejsce treningi w squasha. Od listopada 

radcowie prawni mają również możliwość cotygodniowego odbywania treningów  

w tenisa stołowego oraz ćwiczeń gimnastycznych w sali gimnastycznej na pływalni 

uniwersyteckiej. 

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA 

Radcowie prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie w ramach 

obchodów Międzynarodowego Dnia Prawnika przypadającego na dzień 25 października 2019 r. 

przeprowadzili spotkania z uczniami klas IV – VIII szkół podstawowych. Lekcje odbyły się w Szkole 

Podstawowej nr 33 w Olsztynie i Szkole Podstawowej nr 25 w Olsztynie. Spotkania z uczniami 

poprowadzili:  

r.pr. Halina Domańska, r.pr. Barbara Bloch-Cieślińska, r.pr. Kornelia Kawałko, r.pr. Anna Kottik, 

r.pr. Robert Pożarski. 

Podczas spotkań z uczniami zostały omówione zasady funkcjonowania zawodów prawniczych 

oraz poszczególnych dziedzin prawa. Przedstawiono uczniom zasady tworzenia prawa, organy tworzące 

i stosujące prawo, zawody prawnicze, zasady odpowiedzialności, ze szczególnym wskazaniem 

na zasady odpowiedzialności nieletnich. Rozmawiano o odpowiedzialności uczniów na terenie szkoły 

i  poza szkołą. Omówiono niewłaściwe zachowania nieletnich na internetowych forach 

społecznościowych. Ze spotkań uczniowie dowiedzieli się jakie znaczenie ma ukończenie 13-go roku 

życia z punktu widzenia prawa w kontekście częściowej zdolności do czynności prawnych, 

ale i odpowiedzialności przewidzianej ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. Poruszono temat 

odpowiedzialności  młodzieży za przestępstwa. Poruszono także temat demoralizacji.  

W rejonie ostrołęckim zajęcia z uczniami pod hasłem „Twoje prawo do pomocy prawnej z urzędu 

w sprawach karnych oraz do uzyskania pomocy prawnika w warunkach pozbawienia wolności” zostały 

przeprowadzone w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce i w Zespole Szkół Powiatowych 

w Łysych przez r.pr. Janusza Kobylińskiego. 

Zajęcia prowadzone były w formie wykładów i warsztatów, przy aktywnym uczestnictwie młodzieży. 

Z lekcji przeprowadzonych w terminie  22.10.-4.11.2019 r. skorzystało blisko 500 uczniów. 
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INNA DZIAŁALNOŚĆ 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 

W 2019 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 XXVII Finał Wielkiej - Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył 

się w niedzielę 13 stycznia 2019 r. W  ramach pomocy OIRP w Olsztynie ufundowała koszulki dla 

wolontariuszy olsztyńskiego Sztabu WOŚP.  

 podczas Balu Prawnika zorganizowano zbiórkę pieniężną na rzecz Fundacji Radców Prawnych 

„IUS” działającej przy OIRP Olsztyn, z przeznaczeniem na pomoc dla radców prawnych i ich 

rodzin znajdujących się w trudnym położeniu oraz pomocy dla osób wymagających leczenia 

i rehabilitacji.  

 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 2019 roku radcowie prawni z Okręgowej Izby 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 z Olsztyna 

pomogli rodzinie Pani Anny z trójką dzieci, a radcowie z Ostrołęki  - rodzinie Pani Patrycji z 

czwórką dzieci. 

 w 2019 r. radca prawny OIRP w Olsztynie Mateusz Matuszewski został wyróżniony przez KRRP 

statuetką "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" za działalność pro bono. Uroczystość wręczenia 

nagród odbyła się w Warszawie z udziałem najwyższych władz Krajowej Izby Radców Prawnych  

i Dziekanów z całej Polski 

 Izba wzięła również udział w corocznych obchodach Dni Ofiar Pokrzywdzonych Przestępstwem, 

koordynowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach tych obchodów w siedzibie Izby 

przez cały tydzień udzielane były bezpłatne porady prawne dla osób pokrzywdzonych 

przestępstwem. 

DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNA 

 5 kwietnia 2019 r. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Adwokatów w Grodnie na Białorusi. 

OIRP w Olsztynie reprezentowana była przez Panią Dziekan Katarzynę Skrodzką-Sadowską, Pana 

Wicedziekana Michała Korwek i Panią Sekretarz Adriannę Pannek. Konferencja poświęcona była 

tematyce uznawania orzeczeń sądów innych państw. 

 W dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 r. w Barcelonie odbyło się doroczne spotkanie Federacji 

Adwokatur Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba 

Radców Prawnych w Olsztynie. Naczelnym tematem tegorocznego Kongresu było zagadnienie 

podziału władzy i fundamentalnych aspektów rządów prawa.  

W dniu 1 czerwca 2019 roku miało miejsce natomiast Zgromadzenie Ogólne FBE, podczas 

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

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

Zgromadzenie Ogólne podjęło także uchwały zdecydowanie potępiające naruszenia standardów 

konstytucyjnych m.in. w Turcji i na Węgrzech. W spotkaniu wziął udział członek Komisji 

ds. Współpracy z Zagranicą r.pr. Dariusz Gibasiewicz 

 W dniach 20-22 czerwca 2019 r. Adwokatura Obwodu Kaliningradzkiego zorganizowała 

w Swietlogorsku VII konferencję na temat „Współpracy prawniczej na terytorium krajów 

nadbałtyckich”. Na to wydarzenie zostali zaproszeni także przedstawiciele Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie. W konferencji wzięła udział rekordowa liczba przedstawicieli 

zawodów prawniczych z Polski, Łotwy, Białorusi, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec a także 

przedstawiciele samorządu Adwokatury Federacji Rosyjskiej na czele z jej Prezydentem  

i adwokaci z poszczególnych izb położonych na jej terytorium. Naszą izbę reprezentował 

Wicedziekan Michał Korwek oraz Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą OIRP 
Olsztyn Dariusz Gibasiewicz. 
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Sprawy finansowe 

W załączeniu: 

1/ „Bilans za 2019 r.” 

2/ Rachunek wyników za 2019 r. 

3/ „Wpływy i koszty działalności podstawowej za 2019 r.”, wraz z wpływami i kosztami aplikacji 

radcowskiej. 
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UCHWAŁA NR 79/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

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

za 2019 r. 

 

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

75/  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 2019 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. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 80/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

na 2020 r. 

 

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

75/  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 2020 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 80/X/2020 

Rady Okręgowej Izby  

Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

Plan pracy Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie na 2020 rok 

1. Aplikacja radcowska 

-  kontynuacja szkoleń aplikantów, 

-  organizacja egzaminu radcowskiego w marcu 2020 r., 

-  organizacja egzaminu wstępnego we wrześniu 2020 r., 

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 stacjonarne w roku 2020 

1. styczeń 2020 r. – Duża nowelizacja k.p.c. – najważniejsze zmiany wynikające z ustawy 

z dnia   13.06.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego – SSO Agnieszka 

Żegarska- część I. 

2. luty 2020 r. – Duża nowelizacja k.p.c. – najważniejsze zmiany wynikające z ustawy z dnia 

13.06.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego – SSO Agnieszka Żegarska – 

część II. 
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3. marzec 2020 r. – Zasiedzenie nieruchomości – praktyczne zagadnienia materialne i procesowe 

– SSO Agnieszka Żegarska. 

4. kwiecień 2020 r. – Jak zainteresować klienta ofertą? Budowanie przewagi konkurencyjnej 

kancelarii w mediach społecznościowych i budowanie rozpoznawalności radcy prawnego – 

Grzegorz Furgał- ekspert marketingu usług prawnych, były dziennikarz, specjalista 

od komunikacji w mediach społecznościowych, doradca Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych ds. public relations i marketingu, doktorant na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji 

i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego badający wpływ mediów społecznościowych 

na komunikację i marketing radców prawnych i adwokatów. 

5. maj 2020 r. – Duża nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z czerwca 2017 r.  

i doświadczenia praktyki jej stosowania – radca prawny Marcin Adamczyk (szkolenie 

stacjonarne i szkolenie rejonowe Ciechanów/Ostrołęka). 

6. czerwiec 2020 r. – Prawo upadłościowe po ostatnich zmianach, w tym upadłość konsumencka 

– radca prawny  Anna Kurzyńska. 

7. wrzesień 2020 r. – szkolenie z zakresu prawa cywilnego lub administracyjnego. 

8. październik 2020 r. – szkolenie z zakresu prawa cywilnego lub administracyjnego. 

9. listopad 2020 r. – szkolenie z zakresu prawa cywilnego lub administracyjnego. 

10. grudzień 2020 r. – szkolenie z zakresu prawa cywilnego lub administracyjnego. 

 

Szkolenia wyjazdowe w roku 2020: 

1. kwiecień 2020 r. – Jastrzębia Góra 

- Zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego; 

- Wybrane zagadnienia prawa i postępowania karnego. 

2. maj 2020 r. - Costa del Sol - Hiszpania 

3. listopad 2020 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 oraz sali gimnastycznej do treningów tenisa stołowego 

- organizacja zajęć z samoobrony, 

- próby chóru oraz udział chóru w przeglądzie muzycznym organizowanym przez OIRP Kraków, 

- 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, spływu kajakowego, 

- organizacja Balu Prawnika, 

- organizacja imprezy „Otrzęsiny” dla aplikantów wszystkich roczników  

- organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci i wnuków radców prawnych, 

- organizacja pikniku radcowskiego. 
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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 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 2020 r. rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Artyleryjskiej 

z własnych środków lub podjecie decyzji o sprzedaży nieruchomości. 

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 2020 planowane jest obsłużenie większej ilości spraw, szczególnie 

mediacyjnych ze skierowań sądów. 

Stały udział mediatorów w dyżurach w Sądzie Okręgowym w Olsztynie - na zaproszenie koordynatora 

SO w Olsztynie ds Mediacji. 

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, w tym podjecie współpracy z 

Uniwersytetem III Wieku promującej zawód radcy prawnego.. 

Integracja środowisk prawniczych. 
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UCHWAŁA NR 81/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2020 r. 

 

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

75/  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 2020 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. 
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UCHWAŁA NR 82/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

w sprawie odwołania zebrań rejonowych w celu wyboru delegatów XI kadencji na Zgromadzenie 

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

następuje: 

 

§ 1. 

W związku z epidemią COVID-19 oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego  

w Polsce, odwołuje się zebrania rejonowe zwołane uchwałą nr 70/X/2020 Rady OIRP w Olsztynie  

z dnia 25 lutego 2020 r. w terminach od 21 kwietnia 2020 r. do 29 kwietnia 2020 r., w celu wyboru 

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

 

§ 2. 

Zebrania zostaną zwołane ponownie odrębną uchwałą Rady OIRP w Olsztynie, po ustaniu zagrożenia 

epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 
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UCHWAŁA NR 83/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny dla Fundacji Radców Prawnych „IUS” na 

rzecz walki z epidemią COVID-19 

 

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

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

 

§1. 

Wyraża się  zgodę na przekazanie darowizny pieniężnej w kwocie 40 000 zł /słownie: czterdzieści tysięcy 

złotych/ dla Fundacji Radców Prawnych „IUS” na rzecz walki z epidemią COVID-19.  

 

§ 2. 

Wskazana w § 1 darowizna zostanie rozdysponowana pomiędzy następujące placówki: 

1. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 10 tyś zł. 

2. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – 10 tyś zł. 

3. Szpital w Ostródzie – 10 tyś zł. 

4. Placówki szpitalne na terenie Miasta Olsztyna  - 10 tyś zł.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 


