
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 14-15 października 2021 r. 

UCHWAŁA NR 200/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 15 października 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Piotra Rychlika 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. c oraz w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 

lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 

14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Pana Piotra Rychlika, pod nr OL – 2040. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 14-15 października 2021 r. 

UCHWAŁA NR 201/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 15 października 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Marcina Piotra Pieńczykowskiego 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. a oraz w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 

lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 

14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wpisać na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie Pana Marcina Piotra Pieńczykowskiego, pod nr OL – 2041. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 14-15 października 2021 r. 

UCHWAŁA NR 202/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 15 października 2021 r. 

 

w sprawie przeniesienia wpisu Pani Iwony Samul 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 164/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 12 marca 2021 r., w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z 

późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Przenosi się wpis radcy prawnego Iwony Samul nr wpisu: TR-1220 z listy radców prawnych 

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

prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie nr wpisu: OL – 2042. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 14-15 października 2021 r. 

UCHWAŁA NR 203/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 15 października 2021 r. 

 

w sprawie przeniesienia wpisu Pana Lecha Zdzisława Obary 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 164/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 12 marca 2021 r., w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Przenosi się wpis radcy prawnego Lecha Zdzisława Obary nr wpisu: WA-13583 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 – 

2043. 
 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto przy 1 głosie przeciw, 2 głosach wstrzymujących. 

W głosowaniu udział wzięło 14 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 11, przeciw – 1, wstrzymujących się – 2. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 14-15 października 2021 r. 

UCHWAŁA NR 204/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 15 października 2021 r. 

 

w sprawie skreślenia Pani Elżbiety Wrzecionkowskiej z listy radców prawnych prowadzonej 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 29 pkt 1 w zw. z art. 291 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Skreśla się Panią Elżbietę Wrzecionkowską z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 14-15 października 2021 r. 

UCHWAŁA NR 205/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 15 października 2021 r. 

 

w sprawie skreślenia Pani Małgorzaty Kowalskiej z listy radców prawnych prowadzonej przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 29 pkt 1 w zw. z art. 291 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 75 z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Skreśla się Panią Małgorzatę Kowalską z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 14-15 października 2021 r. 

UCHWAŁA NR 206/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 15 października 2021 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pani Beaty Marii Urbańskiej-Kubicz 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 stanowiącego załącznik do uchwały nr 164/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 12 marca 2021 r., w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z 

późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§1. 

Usuwa się wpis radcy prawnego Pani Beaty Marii Urbańskiej-Kubicz 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 4 października 2021 r. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 14-15 października 2021 r. 

UCHWAŁA NR 207/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 15 października 2021 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy aplikantów radcowskich Pani Katarzyny Hołub 
 

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 ze zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Skreśla się Panią Katarzynę Hołub z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 14-15 października 2021 r. 

UCHWAŁA NR 208/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 15 października 2021 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy aplikantów radcowskich Pani Agnieszki Zasuwy 
 

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 ze zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Skreśla się Panią Agnieszkę Zasuwę z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 14-15 października 2021 r. 

UCHWAŁA NR 209/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 15 października 2021 r. 

 

w sprawie umorzenia zaległych składek członkowskich Panu Bogdanowi Zalewskiemu 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 

2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i 

podziału stanowiącej załącznik do uchwały nr 117/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 18 stycznia 2021 r. oraz § 12 ust. 1 Regulaminu działalności finansowej samorządu 

radców prawnych stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/XI/2021 Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 12 marca 2021 r., w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z 

późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Umarza się Panu  Bogdanowi Zalewskiemu zaległe składki członkowskie w kwocie 800 zł (słownie: 

osiemset złotych) za okres od lipca 2020 r. do lutego 2021 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 14-15 października 2021 r. 

UCHWAŁA NR 210/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 15 października 2021 r. 

 

 

w sprawie dofinansowania jesiennego szkolenia wyjazdowego w Rynie w dniach 18-20.11.2021 r. 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 poz. 75  

ze zm.), w zw. z § 27 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 204/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 

2021 r., w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

§1. 

Dofinansować jesienne szkolenie wyjazdowe radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie, które odbędzie się w Rynie w dniach 18-20.11.2021 r., ponad kwotę 570 zł (słownie: 

pięćset siedemdziesiąt złotych) przypadającą na 1 uczestnika szkolenia radcę prawnego OIRP  

w Olsztynie.  

 

§ 2. 

Dofinansowanie, o którym mowa w par. 1 dotyczy tylko radców prawnych, którzy nie mają zaległości  

w opłacaniu składek członkowskich powyżej 3 miesięcy. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 


