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UCHWAŁA NR 96/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pani Mileny Bernackiej-Stachniałek 

 

Na podstawie art. 29 pkt 1 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 Panią Milenę Bernacką-Stachniałek 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 28 maja 2020 r. 
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UCHWAŁA NR 97/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Huberta Wnorowskiego 

 

Na podstawie art. 29 pkt 1 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 Huberta Wnorowskiego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dniem powołania na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego  

w Kętrzynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia powołania na stanowisko 

sędziego Sądu Rejonowego w Kętrzynie. 
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UCHWAŁA NR 98/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie zawieszenia Pani Marcie Kwietniewskiej 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/, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zawiesza się Pani Marcie Kwietniewskiej prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 15 czerwca 2020 r. 
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UCHWAŁA NR 99/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie zawieszenia Pani Monice Stępień 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/, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zawiesza się Pani Monice Stępień prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 26 czerwca 2020 r. 
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UCHWAŁA NR 100/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy aplikantów radcowskich Pana Pawła Tomasza Kardasz 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 37 ust. 3 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. 

Skreśla się Pana Pawła Tomasza Kardasz z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 101/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy aplikantów radcowskich Pani Wiolety Piasta 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 37 ust. 3 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. 

Skreśla się Panią Wioletę Piasta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 102/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy aplikantów radcowskich Pana Rafała Tomasza Sadowskiego 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 37 ust. 3 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. 

Skreśla się Pana Rafała Tomasza Sadowskiego z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 103/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy aplikantów radcowskich Pani Malwiny Eweliny Treder 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 37 ust. 3 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. 

Skreśla się Panią Malwinę Ewelinę Treder z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 31 grudnia 2019 r. 
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UCHWAŁA NR 104/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup upominków dla radców prawnych OIRP w Olsztynie z 

okazji Dnia Radcy Prawnego 

 

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 zakup upominków w formie koszulek oraz toreb bawełnianych dla radców 

prawnych OIRP w Olsztynie z okazji Dnia Radcy Prawnego do kwoty 15 000 zł /słownie: piętnaście 

tysięcy złotych/.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 105/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na organizację spływu kajakowego w lipcu 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/, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Wyraża się  zgodę na organizację spływu kajakowego dla radców prawnych OIRP w Olsztynie w lipcu 

2020 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto przy 1 głosie wstrzymującym. 
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UCHWAŁA NR 106/X/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie wyznaczenia terminów zebrań rejonowych w celu wyboru delegatów oraz ustalenia 

terminów zgłaszania kandydatów na delegatów 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 oraz § 1 ust. 2 uchwały nr 196/X/2020 Krajowej 

Rady Radców Prawnych z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów  

w trakcie zebrania rejonowego oraz wyborów organów samorządu radców prawnych lub wyborów 

osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie radców prawnych w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–

19 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Wyznacza się nowe terminy zebrań rejonowych zwołanych uchwałą nr 70/X/2020 Rady OIRP  

w Olsztynie z dnia 25 lutego 2020 r. w celu wyboru delegatów XI kadencji na Zgromadzenie 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie dla następujących rejonów, w następujących dniach i 

miejscach: 

1) dla rejonu I (Olsztyn) na dzień 18 sierpnia 2020 r., pomiędzy godziną 8.00 a 12.00  

w Ośrodku Szkoleniowym OIRP w Olsztynie, ul. Warmińska 14 lok. 8, 

2) dla rejonu II (Kętrzyn) na dzień 19 sierpnia 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 18 sierpnia 2020 r., pomiędzy godziną 12.30 a 16.30  

w Ośrodku szkoleniowym OIRP w Olsztynie, ul. Warmińska 14 lok. 8, 

4) dla rejonu IV (Ostrołęka) na dzień 19 sierpnia 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 19 sierpnia 2020 r. pomiędzy  godz. 13.00 a 17.00  

w Muzeum Szlachty Mazowieckiej (adres: ul. Warszawska 61, Ciechanów). 

2. Na wypadek braku kworum na zebraniu rejonowym zwołanym w pierwszym terminie zgodnie z ust. 

1, wyznacza 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 II (Kętrzyn) na dzień 19 sierpnia 2020 r., na godz. 14.00 w sali konferencyjnej 

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

2) dla rejonu IV (Ostrołęka) na dzień 19 sierpnia 2020 r., na godz. 15.00 w sali nr 9 Urzędu 

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

3. Proponuje się następujący porządek zebrań rejonowych dla rejonów, o których mowa w ust. 1 pkt 

2) i 4)  i ust. 2 (Kętrzyn i Ostrołęka): 

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, 
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5. Przeprowadzenie wyborów delegatów XI kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad. 

4. Ze względu na trwający stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz faktem, iż 

uprawnionych do głosowania w rejonach jest każdorazowo więcej niż 150 osób, głosowania na 

zebraniach rejonowych wskazanych w ust. 1 pkt 1, 3 i 5 przeprowadza się poprzez wydanie przez 

Komisję Wyborczą osobie uprawnionej do głosowania karty do głosowania, zawierającej imiona  

i nazwiska kandydatów na delegatów w danym rejonie, dokonanie wyboru poprzez zakreślenie 

kandydatów, na których oddaje się głos, oraz wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny 

wyborczej w ustalonym miejscu i godzinach zebrania, określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 5. 

5. Do wyborów przeprowadzonych w sposób określony w pkt 4 stosuje się uchwałę Krajowej Rady 

Radców Prawnych nr 196/X/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia 

wyborów w trakcie zebrania rejonowego oraz wyborów organów samorządu radców prawnych lub 

wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie radców prawnych w 

okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID–19. 

6. 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 19 lipca 2020 r. (niedziela) włącznie w godzinach od 12.00 

 do 15.00, 

2) dla rejonu II (Kętrzyn)  do dnia 20 lipca 2020 r. (poniedziałek)  włącznie, 

3) dla rejonu III (Ostróda) do dnia 19 lipca 2020 r. (niedziela) włącznie w godzinach od 12.00 

 do 15.00, 

4) dla rejonu IV (Ostrołęka) do dnia 20 lipca 2020  r. (poniedziałek włącznie, 

5) dla rejonu V (Ciechanów) do dnia 20 lipca 2020 r. (poniedziałek) włącznie. 

7. Zgłoszeń kandydatów, o których mowa w ust. 6, dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej  

z zachowaniem wymogów określonych w § 19 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu 

Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r., 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.  

8. Zgłoszenia kandydatów na delegatów dokonane na podstawie uchwały nr 70/X/2020 Rady OIRP  

w Olsztynie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i funkcji XI 

kadencji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, pozytywnie zweryfikowane przez 

Komisję Wyborczą uznaje się za ważne, a zgłoszeni kandydaci biorą udział w wyborach na delegatów 

w rejonach na które dokonano zgłoszeń. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

 


