
UCHWAŁA NR  61/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 1 marca 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 11/XI/2022 w sprawie powołania patronów dla aplikantów 

radcowskich I, II i III roku aplikacji radcowskiej i ustalenia wynagrodzenia za sprawowanie 

patronatu 

 

Na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr 325/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz na 

podstawie § 14 ust. 1 pkt 7 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr 391/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu 

radców prawnych i jego organów, 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 (j.t. Dz. U. z 2021 

r. poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 11/XI/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. dodaje się pozycję nr 38  

o poniższym brzmieniu:  

Patroni I rok 

L.p. Nazwisko i imię aplikanta 
Patron 

Nazwisko i imię Nr wpisu 

38. Zaborowski Bartosz Jakub  Dziemaszkiewicz Andrzej OL-C-704 
 

§ 2. 

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr 11/XI/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. dodaje się pozycję nr 43  

o poniższym brzmieniu:  

Patroni III rok 

L.p. Nazwisko i imię aplikanta 
Patron 

Nazwisko i imię Nr wpisu 

43. Krakowiecka Marta Patelka Hubert PZ-LS 180/05 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

 


