
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 27.05.2020 r. 

 

 

UCHWAŁA NR 84/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Marka Zbigniewa Salamonowicza  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 1 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 Pana Marka Zbigniewa Salamonowicza,  

pod nr OL – 1942. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 27.05.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR 85/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wpisu na listę radców prawnych Pani Malwiny 

Eweliny Treder   

 

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

/j.t. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm./ oraz art. 24 ust. 2 w zw. z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 

r.  

o radcach prawnych / j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 75/ oraz § 3 ust. 3 Uchwały Nr 144/VII/2010 Krajowej 

Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem 

na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych, Rada 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Umarza się postępowanie w sprawie wpisu na listę radców prawnych Pani Malwiny Eweliny Treder. 

 

§ 2. 

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

Wnioskodawczynię. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 27.05.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR 86/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wpisu na listę radców prawnych Pani Anny 

Klimach 

 

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

/j.t. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm./ oraz art. 24 ust. 2 w zw. z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 

r.  

o radcach prawnych / j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 75/ oraz § 3 ust. 3 Uchwały Nr 144/VII/2010 Krajowej 

Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem 

na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych, Rada 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Umarza się postępowanie w sprawie wpisu na listę radców prawnych Pani Anny Klimach. 

 

§ 2. 

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

Wnioskodawczynię. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 27.05.2020 r. 

 

 

 
UCHWAŁA NR 87/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Oksany Mai Cabaj 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 Oksanę Maję Cabaj  

pod nr OL – 1943. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 27.05.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR 88/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Mirosława Stanisława Piotrkowskiego  

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 Mirosława Stanisława Piotrkowskiego z listy radców prawnych prowadzonej przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dniem 1 maja 2019 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2019 r.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 27.05.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR 89/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Kazimierza Foksa 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 Kazimierza Foksa z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie z dniem 9 marca 2020 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 9 marca 2020 r.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 27.05.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR 90/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pana Piotra Dytkowskiego 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 776/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r., Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, 

co następuje: 

 

§1. 

Usuwa się wpis radcy prawnego Pana Piotr Dytkowskiego 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 15 kwietnia 2020 r. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 27.05.2020 r. 

 

 

UCHWAŁA NR 91/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pani Aleksandry Kiliańskiej 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 776/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r., Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, 

co następuje: 

 

§1. 

Usuwa się wpis radcy prawnego Pani Aleksandry Kiliańskiej 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 24 kwietnia 2020 r. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 27.05.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR 92/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie odmowy zwolnienia Pana Michała Zyskowskiego z II i III raty opłaty rocznej za 

aplikację radcowską  

 

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /j.t. Dz. U. z 2020 poz. 

75/,  oraz § 1 ust. 1 i § 3 ust. 4 Uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 

maja 2011 r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, 

odraczania terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Odmawia się zwolnienia aplikanta radcowskiego II roku aplikacji radcowskiej Pana Michała 

Zyskowskiego z II i III raty opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2020. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto przy 4 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym. 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 27.05.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR 93/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu szkoleń zawodowych dla członków OIRP w Olsztynie na II kwartał 

2020 

 

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 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. 

Przyjmuje się plan szkoleń zawodowych dla członków OIRP w Olsztynie na II kwartał 2020 

w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Zastrzega się na rzecz Prezydium Rady w uzasadnionych przypadkach możliwość wprowadzenia 

zmian w planie, w tym wprowadzenia dodatkowych szkoleń poza ujętymi w planie. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Załącznik do Uchwały Nr 93/X/2020 

Rady Okręgowej Izby  

Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

Plan szkoleń zawodowych OIRP w Olsztynie na II kwartał 2020  

 

1. kwiecień 2020 r. 

 Jak zainteresować klienta ofertą? Budowanie przewagi konkurencyjnej kancelarii w mediach 

społecznościowych i budowanie rozpoznawalności radcy prawnego. 

2. maj 2020 r. 

 Duża nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z czerwca 2017 r.  

i doświadczenia praktyki jej stosowania. 

 Duża nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z czerwca 2017 r.  

i doświadczenia praktyki jej stosowania – Ostrołęka, Ciechanów. 

3. czerwiec 2020 r. 

Zasiedzenie nieruchomości – praktyczne zagadnienia materialne i procesowe. 

Prawo upadłościowe po ostatnich zmianach, w tym upadłość konsumencka. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 27.05.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR 94/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie organizacji odpłatnego szkolenia podstawowego dla Mediatorów „Wakacyjne 

szkolenie on-line”. 

 

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 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. 

1. Wyraża się zgodę, na organizację dla radców prawnych w Olsztynie, odpłatnego szkolenia 

podstawowego dla Mediatorów „Wakacyjne szkolenie on-line”.  

2. Szkolenie zostanie prowadzone w formie wideokonferencji, w terminach 10-12.07.2020r. oraz 17-

19.07.2020r. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 27.05.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 95/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 333/X/2019 Rady OIRP w Olsztynie z dnia 17.12.2019 r. w 

sprawie planu szkolenia aplikantów radcowskich I, II i III roku w roku szkoleniowym 2020 

 

Na podstawie § 15 ust. 1 i 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do 

uchwały nr 171/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 stycznia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, Rada 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W Programie aplikacji III roku, który stanowi załącznik do uchwały nr 333/X/2019 Rady OIRP  

w Olsztynie z 17.12.2019 r. część Praktyki otrzymuje brzmienie: 

„- 28 jednodniowych zajęć praktycznych w kancelariach radców prawnych, spółkach radców    

prawnych lub radców prawnych i adwokatów (jeden raz w tygodniu) – 7 miesięcy, 

-  4 jednodniowe zajęcia praktyczne w organach administracji rządowej (w tym również administracji  

zespolonej i niezespolonej) przez 1 miesiąc, 4 jednodniowe zajęcia praktyczne w organach 

administracji samorządowej przez 1 miesiąc oraz 4 jednodniowe zajęcia praktyczne w organach 

skarbowych, bądź w miejsce w/w zajęć praktycznych - 12 jednodniowych zajęć praktycznych w 

kancelariach radców prawnych spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, 

zajmujących się m.in. obsługą jednostek samorządu terytorialnego, organów podatkowych, 

administracji rządowej, a także klientów indywidualnych i podmiotów będących stroną postępowań 

administracyjnych lub podatkowych – przez 3 miesiące, 

 

- udział w co najmniej 6 rozprawach.”  

  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 


