
 Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 16-17 listopada 2021 r. 

 

 

UCHWAŁA Nr 211/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Adama 

Kyrcz 

 

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. 291 w zw. z art. 52 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. 

Umarza się postępowanie w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Adama Kyrcz na 

podstawie art. 29 pkt 4a ustawy o radcach prawnych. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie w dzień 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 212/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Anny Marii Borys na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 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 Panią Annę Marię Borys, pod nr OL – 2044. 

 

§ 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. 
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UCHWAŁA NR 213/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pani Iwony Pyszczyńskiej 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 Iwony Pyszczyńskiej 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 8 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 214/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie skreślenia Pana Andrzeja Brzuzy 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 Pana Andrzeja Brzuzy 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 215/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie skreślenia Brygidy Elizy Myszyńskiej-Guziur 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 Brygidę Elizę Myszyńską-Guziur 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 216/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie zawieszenia Panu Marcinowi Piotrowi Pieńczykowskiemu 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 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. 

Zawiesza się Panu Marcinowi Piotrowi Pieńczykowskiemu prawo do wykonywania zawodu radcy 

prawnego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 15 listopada 2021 r. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
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UCHWAŁA Nr 217/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Pawła Tomasza Abramowskiego na listę aplikantów radcowskich 

prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Pawła Tomasza Abramowskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 218/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Szymona Dwórznika na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Szymona Dwórznika na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 219/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Karoliny Magdaleny Jędruszko na listę aplikantów radcowskich 

prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Karolinę Magdalenę Jędruszko na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 220/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Michała Kaczmarczyka na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Michała Kaczmarczyka na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 221/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Aleksandry Kamińskiej na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Aleksandrę Kamińską na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 222/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Aleksandry Kłosowskiej na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Aleksandrę Kłosowską na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 223/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Piotra Artura Kożucha na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Piotra Artura Kożucha na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 224/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Cezarego Krzemińskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Cezarego Krzemińskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 225/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Aleksandry Katarzyny Lagiera na listę aplikantów radcowskich 

prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Aleksandrę Katarzynę Lagiera na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 226/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Izabeli Anny Lewandowskiej na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Izabelę Annę Lewandowską na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 227/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Pauli Łożyńskiej na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Paulę Łożyńską na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 228/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Pauliny Manista na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Paulinę Manista na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 229/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Katarzyny Miranowicz na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Katarzynę Miranowicz na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 230/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Marty Moszczyńskiej na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Martę Moszczyńską na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 231/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Pawła Petrykowskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Pawła Petrykowskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 232/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Tomasza Piotrowicza na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Tomasza Piotrowicza na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 233/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Arkadiusza Rożek na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Arkadiusza Rożek na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 234/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Dariusza Rumińskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Dariusza Rumińskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 235/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Michała Siemieniuka na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Michała Siemieniuka na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 236/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Bartosza Michała Skwiot na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Bartosza Michała Skwiot na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 237/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Michała Soboczyńskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Michała Soboczyńskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 238/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Pawła Igora Stalewskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Pawła Igora Stalewskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 239/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Jakuba Przemysława Stankiewicza na listę aplikantów radcowskich 

prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Jakuba Przemysława Stankiewicza na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 240/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Martyny Sulkowskiej na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Martynę Sulkowską na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 241/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Sylwii Patrycji Szewczyk-Jankowskiej na listę aplikantów radcowskich 

prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Sylwię Patrycję Szewczyk-Jankowską na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 

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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 242/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Zuzanny Julii Szulborskiej na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Zuzannę Julię Szulborską na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 243/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Magdaleny Tomaszewskiej na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Magdalenę Tomaszewską na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 244/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Eweliny Tubis na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Ewelinę Tubis na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 245/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Mateusza Piotra Wołojewicza na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Mateusza Piotra Wołojewicza na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 246/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Eweliny Zaboroś na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Ewelinę Zaboroś na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 247/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Bartosza Jakuba Zaborowskiego na listę aplikantów radcowskich 

prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Bartosza Jakuba Zaborowskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 248/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Jakuba Zakrzewskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Jakuba Zakrzewskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 249/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Wojciecha Zbysińskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Pana Wojciecha Zbysińskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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 16-17 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA Nr 250/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 17 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Ewy Ziembińskiej na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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. 

Wpisuje się Panią Ewę Ziembińską na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 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. 

 


