
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 1/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia składu liczbowego Prezydium Rady  

 

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75) oraz na podstawie § 9 pkt 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1.   Skład liczbowy Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie określa się na 6 

osób. 

2. W skład Prezydium powołuje się osoby pełniące następujące funkcje: dziekana, trzech 

wicedziekanów, skarbnika i sekretarza. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

 Za zgodność odpisu 

 z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 2/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania wicedziekana  

 

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych  (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75) oraz na podstawie § 9 pkt 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Powołać na funkcję Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie Kol. Michała 

Korwek. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 3/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania wicedziekana  

 

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych  (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75) oraz na podstawie § 9 pkt 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Powołać na funkcję Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie Kol. Józefa 

Mirosława Tetkowskiego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 4/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania wicedziekana  

 

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych  (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75) oraz na podstawie § 9 pkt 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Powołać na funkcję Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie w Olsztynie 

Kol. Witolda Lewandowskiego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 5/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania skarbnika  

 

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych  (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75) oraz na podstawie § 9 pkt 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Powołać na funkcję Skarbnika Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie Kol. Martę 

Kawulę. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 6/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania sekretarza  

 

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych  (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75) oraz na podstawie § 9 pkt 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Powołać na funkcję Sekretarza Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie Kol. Adriannę 

Pannek. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 7/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania Prezydium Rady oraz określenia zakresu obowiązków jego członków 

 

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych  (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75) oraz na podstawie § 9 pkt 2 oraz § 10 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych 

i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Powołać Prezydium Rady OIRP w Olsztynie w następującym składzie: 

- Kol. Katarzyna Skrodzka-Sadowska  – dziekan 

- Kol. Michał Korwek   – wicedziekan 

- Kol. Józef Mirosław Tetkowski  – wicedziekan 

- Kol. Witold Lewandowski   – wicedziekan 

- Kol. Marta Kawula     – skarbnik 

- Kol. Adrianna Pannek    – sekretarz 

 

§ 2. 

Do zakresu działania Prezydium Rady należy: 

1. Wicedziekana: 

- współpraca i koordynacja w zakresie organizacji szkoleń dla radców prawnych i aplikantów oraz 

 imprez środowiskowych; 

- koordynacja promocji wykonywania zawodu - w tym również koordynacja promocji Ośrodka 

 Mediacji Gospodarczych i Sądu Polubownego działających przy OIRP w Olsztynie w terenie 

 obejmującym odpowiednio rejon wyborczy Olsztyn/Ostrołęka/Ciechanów; 

- koordynacja działań związanych z promocją edukacji prawnej w terenie obejmującym odpowiednio 

 rejon wyborczy Olsztyn/Ostrołęka/Ciechanów; 

- pośrednictwo w załatwianiu spraw aplikantów i radców prawnych z terenu obejmującego 

 odpowiednio rejon wyborczy Olsztyn/Ostrołęka/Ciechanów/ w stałych dniach i godzinach, co 

 najmniej raz w tygodniu; 

- konsultacja projektów uchwał Rady; 

- wykonywanie zadań powierzonych przez Dziekana; 

- organizacja stałych wizyt Dziekana w rejonie; 

- udział w pracach Prezydium OIRP w Olsztynie; 

- pełnienie stałych dyżurów w Olsztynie/Ostrołęce /Ciechanowie w wymiarze co najmniej 2 godz. 

 tygodniowo; 

- współpraca z Rzecznikiem Funduszu Seniora oraz radcami prawnymi – seniorami; 

- inne obowiązki wynikające z przepisów prawa. 

2. Skarbnika: 

- udział w pracach Prezydium OIRP w Olsztynie, 

- przygotowanie projektu preliminarza budżetowego na dany rok budżetowy, 

- opracowywanie odpowiednich analiz i sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz 

 przedstawiania ich na posiedzeniach rady, 

- nadzór nad księgowością, rachunkowością i sprawozdawczością finansową izby, 

- wykonywanie wszelkich czynności związanych z normalnym zarządem majątkiem izby, 

- kierowanie egzekwowaniem wierzytelności, zgłaszanie wniosków o ich umorzenia, 



- kontrolowanie działalności gospodarczej, inwestycyjnej i remontowej izby, 

- sprawowanie nadzoru nad bieżącym regulowaniem składek członkowskich, 

- nadzorowanie pracy głównego księgowego i uprawnienie do korzystania w tym względzie za zgodą 

 Rady  z opinii biegłych i rzeczoznawców, 

- nadzorowanie postępowań sądowych, z którymi wiąże się ryzyko powstania zobowiązań 

 finansowych, 

- inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.   

3. Sekretarza: 

- udział w pracach Prezydium OIRP w Olsztynie, 

- odpowiedzialność za wykonanie uchwał rady i prezydium rady, z możliwością powierzenia 

 wykonania uchwały innej osobie, 

- redagowanie protokołów z posiedzeń rady, 

- prowadzenie wszelkich rejestrów, spisów i listy radców prawnych i aplikantów radcowskich, 

- załatwianie bieżącej korespondencji, 

- nadzorowanie sprawozdawczości rady, 

- redagowanie komunikatów i obwieszczeń rady, 

- sprawowanie nadzoru nad pracą biura rady, 

- załatwianie skarg i wniosków oraz innych sprawy zleconych przez dziekana, 

- przewodniczenie komisji współpracy z innymi samorządami i organizacjami społecznymi, 

- nadzorowanie postępowań sądowych, 

- koordynacja działań związanych z nieodpłatną pomocą prawną oraz inne obowiązki zlecone przez 

 Dziekana, a także wynikające z przepisów prawa. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 8/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie ustanowienia stałego zastępcy Dziekana 

 

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

75) oraz na podstawie § 10 ust. 2 i § 22 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych  

i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Ustanowić stałego zastępcę Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie w Olsztynie  

w osobie Michała Korwek - Wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 9/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie upoważnienia dziekana, wicedziekana lub sekretarza do wyznaczania radcy 

prawnego do prowadzenia sprawy z urzędu 

 

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

75) w związku z uchwałą nr 152/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 

2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu, uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. 

Do wyznaczania radcy prawnego do prowadzenia sprawy z urzędu oraz zwalniania od obowiązku 

zastępowania strony z urzędu upoważnia się następujące osoby: 

Dziekana – Katarzynę Skrodzką-Sadowską, 

Wicedziekana – Michała Korwek, 

Wicedziekana – Józefa Mirosława Tetkowskiego, 

Wicedziekana – Witolda Lewandowskiego, 

Sekretarza – Adriannę Pannek. 

  

§ 2. 

Traci moc uchwała nr 9/X/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia dziekana, 

wicedziekana lub sekretarza do wyznaczania radcy prawnego do prowadzenia sprawy z urzędu. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 10/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie odwołania Rzecznika Prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

i jego zastępcy 

 

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

75), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Odwołać Panią Beatę Urbańską z funkcji Rzecznika Prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Odwołać Pana Marcina Adamczyka z funkcji Zastępcy Rzecznika Prasowego Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr  11/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania Rzecznika prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie na 

XI kadencję 

 

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

75), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Powołać Kol. Lilianę Chmiel-Nowacką na Rzecznika prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Olsztynie na XI kadencję. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 12/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania stałych komisji i zespołów problemowych, ustalenia ich zakresu działania, 

terminów zakończenia prac i sposobu składania sprawozdań 

 

Na podstawie § 12 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Powołać następujące stałe komisje i zespoły problemowe: 

1) Komisję ds. Doskonalenia Zawodowego, Integracji i Sportu, 

2) Komisję ds. Współpracy z Zagranicą i Nowych Technologii,  

3) Komisję ds. Aplikacji, 

4) Komisję ds. Wydawniczych i Promocji Zawodu, 

5) Komisję ds. Wykonywania Zawodu i Wpisów na Listę Radców Prawnych, 

6) Komisję ds. Inwestycji oraz Pozyskiwania Środków i Funduszy Unijnych. 

 

§ 2. 

Do zakresu działania Komisji należy w szczególności: 

1. Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego, Integracji i Sportu: 

-  organizacja szkoleń zawodowych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie,  

- organizacja i koordynacja zajęć integracyjnych, koordynacja zajęć integracyjno-sportowych, 

współpraca i współdziałanie w tym zakresie z  radcami prawnymi, organami samorządu radców 

prawnych, adwokatów, notariuszy, organami administracji publicznej, organami wymiaru 

sprawiedliwości, pracodawcami, uniwersytetami i innymi organizacjami,   

- koordynacja wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych w ramach 

samorządu zawodowego, zgłaszanie potrzeb i propozycji tematycznych szkoleń zawodowych, 

- rozpatrywanie wniosków kierowanych do Komisji przez radców prawnych i innych 

 zainteresowanych problematyką doskonalenia zawodowego, 

- organizacja konferencji i sympozjów, 

- organizacja zajęć sportowych, 

- organizowanie wspólnych spotkań i imprez sportowych,  

- analiza i zgłaszanie potrzeb związanych z organizacją zajęć i imprez sportowych, 

- rozpatrywanie wniosków kierowanych do Komisji przez radców prawnych i innych 

zainteresowanych problematyką sportową oraz pomocą finansową w tym zakresie – współpraca  w 

tym zakresie z Rzecznikiem Funduszu Seniora oraz Fundacją Radców Prawnych IUS,  

- współpraca i współdziałanie z innymi Komisjami i Zespołami OIRP, 

- promocja wykonywania zawodu radcy prawnego, 

- opiniowanie projektów uchwał Rady OIRP. 

2. Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i Nowych Technologii: 

-  nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z samorządami i organizacjami prawniczymi zagranicą, 

-  zapewnienie udziału przedstawicieli samorządu radcowskiego w międzynarodowych 

 konferencjach, spotkaniach i szkoleniach oraz zapraszanie przedstawicieli zagranicznych 

 samorządów i związków prawniczych w podobnych wydarzeniach organizowanych w przez OIRP 

 w Olsztynie,  

-  pomoc w organizowaniu praktyk zagranicznych dla radców prawnych i aplikantów, 



-  upowszechnianie wiedzy o zagranicznej działalności samorządu radcowskiego, 

- nawiązywanie kontaktów i współpraca z  radcami prawnymi, organami samorządu radców 

 prawnych i adwokatów, organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości, 

 pracodawcami i innymi organizacjami zajmującymi się problematyką integracji europejskiej,  

-  współpraca i współdziałanie z innymi Komisjami i Zespołami OIRP, 

-  promocja wykonywania zawodu radcy prawnego, 

- wzmacnianie kompetencji radców prawnych i aplikantów radcowskich w zakresie wykorzystania 

rozwiązań technologii informatycznej,  

- propagowanie i rozwój rozwiązań technologicznych ułatwiających świadczenie usług prawnych, 

- opiniowanie projektów uchwał Rady OIRP. 

3. Komisji ds. Aplikacji: 

-  organizacja przebiegu zajęć aplikacyjnych, 

-  współpraca i współdziałanie z wykładowcami oraz z przedstawicielami aplikantów, 

-  opiniowanie proponowanych zmian w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej oraz programie 

 aplikacji, 

- współpraca i współdziałanie z innymi Komisjami i Zespołami OIRP, 

- promocja wykonywania zawodu radcy prawnego, 

- opiniowanie projektów uchwał Rady OIRP. 

4. Komisji ds. Wydawniczych i Promocji Zawodu: 

- kontakt i współpraca z mediami i wydawcami prasowymi, 

- redagowanie i wydawanie biuletynu OIRP,  

- przygotowywanie wydawnictw jubileuszowych, ksiąg pamiątkowych, kronik itp., 

- współpraca i współdziałanie z innymi Komisjami i Zespołami OIRP, w tym z rzecznikiem funduszu 

 seniora, 

- promocja wykonywania zawodu radcy prawnego, 

- opiniowanie projektów uchwał Rady OIRP. 

5. Komisji ds. Wykonywania Zawodu i Wpisów na Listę Radców Prawnych:  

- przygotowywać stanowisko OIRP Olsztyn w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu radcy 

 prawnego, naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, 

- zwracanie uwagi na informacje związane z nienależytym wykonywaniem zawodu,  

 w szczególności na wykonywaniu zawodu w sposób naruszający zasady określone w kodeksie 

 etyki  radcy prawnego, 

-  opiniowanie wniosków i przeprowadzanie czynności z tym związanych w sprawie wpisów na listę 

 radców prawnych na podstawie art. 25 ustawy o radcach prawnych, 

-  współpraca i współdziałanie z innymi Komisjami i Zespołami OIRP, 

- promocja wykonywania zawodu radcy prawnego. 

- opiniowanie projektów uchwał Rady OIRP. 

6. Komisji ds. Inwestycji oraz Pozyskiwania Środków i Funduszy Unijnych: 

- podjęcie działań zmierzających do pozyskiwania sponsorów dla działalności Izby, 

- monitorowanie realizacji inwestycji podejmowanych przez Izbę,  

- opiniowanie rozwiązań proponowanych przy realizacji inwestycji, 

- monitorowanie możliwości pozyskiwania funduszy unijnych, 

- nawiązywanie kontaktów i współpraca z  radcami prawnymi, organami samorządu radców 

 prawnych i adwokatów, organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości, 

 pracodawcami i innymi organizacjami zajmującymi się pozyskiwaniem funduszy unijnych,  

- współpraca i współdziałanie z innymi Komisjami i Zespołami OIRP, w tym z Rzecznikiem 

 Funduszu Seniora, 

- promocja wykonywania zawodu radcy prawnego, 

- opiniowanie projektów uchwał Rady OIRP. 

 

 

 



§ 3. 

1. Komisje działają kolegialnie i podejmują uchwały w obecności co najmniej połowy jej członków, 

w tym przewodniczącego Komisji. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos 

przewodniczącego.  

2. Z posiedzenia komisji sporządzany się protokół, który doręczany jest Dziekanowi w terminie 21 

dni od dnia posiedzenia. 

3. Komisje sporządzają roczne sprawozdania ze swej działalności do końca pierwszego kwartału 

roku następnego. 

4. Komisje mogą podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia. Uchwała taka jest podpisywana 

przez przewodniczącego Komisji, który zaznacza w jakim trybie została ona podjęcia i przy 

pomocy jakich środków komunikowania się. Treść takiej uchwały należy wpisać do protokołu 

najbliższego posiedzenia Komisji. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Rady. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 13/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego, Integracji  

i Sportu 

 

Na podstawie § 12 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Powołać Michała Korwek na Przewodniczącego Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego, Integracji  

i Sportu. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 14/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i Nowych 

Technologii 

 
Na podstawie § 12 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Powołać Aleksandra Stusio na Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i Nowych 

Technologii. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 15/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Aplikacji 

 

Na podstawie § 12 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Powołać Magdalenę Rekosz-Idziak na Przewodniczącą Komisji ds. Aplikacji. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto przy jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 16/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Wydawniczych i Promocji Zawodu 

 

Na podstawie § 12 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Powołać Lilianę Chmiel-Nowacką na Przewodniczącą Komisji ds. Wydawniczych i Promocji 

Zawodu. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto przy jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 17/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Wykonywania Zawodu i Wpisów na Listę 

Radców Prawnych 

 

Na podstawie § 12 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Powołać Ewę Chajęcką na Przewodniczącą Komisji ds. Wykonywania Zawodu i Wpisów na Listę 

Radców Prawnych. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto przy jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 18/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Inwestycji oraz Pozyskiwania Środków  

i Funduszy Unijnych 

 

Na podstawie § 12 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Powołać Piotra Marciniaka na Przewodniczącego Komisji ds. Inwestycji oraz Pozyskiwania Środków 

i Funduszy Unijnych. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto przy jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 19/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Olsztynie 

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

75) oraz na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego 

organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Przyznaje się Dziekanowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie ryczałt miesięczny  

z tytułu pełnionej funkcji w wysokości 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto. 

2. Przyznaje się  Wicedziekanom Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Olsztynie ryczałt 

miesięczny z tytułu pełnionej funkcji, w wysokości 1500zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) 

brutto. 

3. Przyznaje się Skarbnikowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie ryczałt miesięczny  

z tytułu pełnionej funkcji, w wysokości 1000 (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto. 

4. Przyznaje się Sekretarzowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie ryczałt miesięczny  

z tytułu pełnionej funkcji, w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc) brutto. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

Traci moc uchwała nr 13/X/2016 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dnia 29 

czerwca 2016 r. w sprawie przyznania ryczałtu /wynagrodzenia/ członkom niektórych organów 

Okręgowej Izby Radców Prawnych i rzecznikom dyscyplinarnym oraz przewodniczącym i członkom 

niektórych komisji stałych. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia powołania do pełnienia 

danej funkcji. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 20/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu 

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

75) oraz na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego 

organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Przyznaje się Przewodniczącemu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Olsztynie ryczałt miesięczny z tytułu wykonywania funkcji administracyjnych  

w kwocie 800 zł (słownie: osiemset złotych) brutto. 

2. Przyznaje się Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

ryczałt miesięczny z tytułu wykonywania funkcji administracyjnych w kwocie 800 zł (słownie: 

osiemset złotych) brutto. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia powołania do pełnienia 

danej funkcji. 

 

Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

.UCHWAŁA Nr 21/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom składu orzekającego Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu i jego Zastępcom 

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

75) oraz na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego 

organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyznaje się:  

1) Członkom składu orzekającego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Olsztynie: 

 a)  po 700 zł ryczałtu za sprawę z tytułu pełnienia funkcji sędziego sprawozdawcy 

 sporządzającego uzasadnienie orzeczenia, 

b)  po 400 zł ryczałtu za sprawę z tytułu pełnienia funkcji sędziego sprawozdawcy w sprawie,  

w której zgodnie z obowiązującymi przepisami nie zostało sporządzone uzasadnienie 

orzeczenia,  

c) po 350 zł ryczałtu za sprawę z tytułu pełnienia funkcji sędziego sprawozdawcy 

 sporządzającego uzasadnienie postanowienia kończącego postępowanie przed  Okręgowym 

 Sądem Dyscyplinarnym,  

d)  po 200 zł ryczałtu za sprawę z tytułu pełnienia funkcji członka składu orzekającego 

 Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w przypadku posiedzeń, 

e)  po 300 zł ryczałtu za sprawę z tytułu pełnienia funkcji członka składu orzekającego 

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w przypadku rozpraw, 

-  bez względu na liczbę rozpraw lub posiedzeń;  

2) Rzecznikowi Dyscyplinarnemu i jego Zastępcom: 

 a) po 700 zł brutto ryczałtu za sprawę w przypadku wniesienia do Okręgowego Sądu 

 Dyscyplinarnego wniosku o ukaranie,   

 b)  po 350 zł brutto ryczałtu za sprawę w przypadku wydania postanowienia o odmowie 

 wszczęcia lub umorzeniu postępowania, z tym że ryczałt w sprawach dotyczących obowiązku 

 szkoleniowego radców prawnych wynosić będzie kwotę 175 zł brutto.  

- bez względu na ilość rozpraw lub posiedzeń.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 22/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie wyznaczenia kierownika szkolenia aplikantów  

 

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

75/ oraz na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 717/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 stycznia 

2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. 

Wyznacza się kierownika szkolenia aplikantów w osobie Kol. Michała Korwek.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

Traci moc Uchwała nr 14/X/2016 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dnia 29 

czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia funkcji Kierownika szkoleń aplikantów. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 23/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia października 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierownika szkolenia aplikantów Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie 

 

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

75) oraz na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 717/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 stycznia 

2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się dla kierownika szkolenia aplikantów  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto z tytułu 

wykonywania obowiązków kierownika szkolenia aplikantów. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 24/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w  sprawie powołania Rzecznika Funduszu Seniora  

 

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr 223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 

2000r. (z późn. zm.) w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej, 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Powołać Panią Lucynę Koper na Rzecznika Funduszu Seniora na okres XI kadencji organów 

samorządu radców prawnych. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 25/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w  sprawie określenia liczby zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Olsztynie 

  

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

75) oraz na podstawie § 33 ust. 1 i 2 uchwały nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 

11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników 

dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika 

Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Liczbę zastępców rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

ustala się na dziewięć osób. 

2. Ustala się termin zgłaszania kandydatów na zastępców rzecznika dyscyplinarnego do dnia  

23 października 2020 r. 

 

§2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 26/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania Okręgowego Zespołu Wizytatorów  

 

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

75) oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr 112/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 

2010 r.  – Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 164/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia  

2018 r., uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Powołać na członków Okręgowego Zespołu Wizytatorów na okres XI kadencji organów samorządu 

radców prawnych następujące osoby: Marcin Adamczyk, Mirosław Antoszewski, Agnieszka Baudet, 

Anna Biłyj-Szymko, Anna Bylińska, Ewa Chajęcka, Jarosław Golański, Krzysztof Gulbinowicz, 

Izabela Jacyno, Ewa Januszkiewicz, Krzysztof Januszkiewicz, Cezary Jezierski, Jolanta Kaliszuk, 

Janusz Kobyliński, Michał Korwek, Witold Lewandowski, Małgorzata Łubińska, Robert Nosorowski, 

Patryk Ogórek, Tomasz Parkasiewicz, Maciej Sikorski, Katarzyna Skrodzka-Sadowska, Paweł 

Sobczak, Dariusz Śniegocki, Józef Mirosław Tetkowski, Michał Walesiak, Danuta Woźniak, 

Stanisław Wójtowicz. 

 

§2. 

Powołać Panią Ewę Chajęcką na Przewodniczącą Okręgowego Zespołu Wizytatorów na okres XI 

kadencji organów samorządu radców prawnych. 

 

§ 3. 

Powołać Pana Józefa Mirosława Tetkowskiego na Zastępcę Przewodniczącego Okręgowego Zespołu 

Wizytatorów na okres XI kadencji organów samorządu radców prawnych. 

 

§ 4. 

Upoważnić Dziekana do delegowania radcy prawnego z osób wskazanych w § 1 do przeprowadzenia 

oceny. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 27/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy aplikantów radcowskich Pani Anny Drzycimskiej 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 29 pkt 1 oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.  

o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Skreśla się Panią Annę Drzycimską z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  
Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 28/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie zawieszenia Pani Izabeli Stańczyk 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), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zawiesza się Pani Izabeli Stańczyk prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

 

§ 2. 

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

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  
Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 29/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie przeniesienia wpisu Pani Pauliny Olejniczak-Suchodolskiej 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 776/X/2020 Prezydium Krajowej Rady 

Radców Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r. uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Przenosi się wpis radcy prawnego Pauliny Olejniczak-Suchodolskiej nr wpisu: WA-15287 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 – 1981. 
 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 Wicedziekan Dziekan  

Za zgodność odpisu 

z oryginałem Michał Korwek Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 

 


