
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 30 marca 2022 r. 

UCHWAŁA NR 65/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie wpisu Pana Roberta Wądołowskiego 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 Pana Roberta Wądołowskiego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR 66/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie wpisu Pani Anny Krystyny Skolimowskiej 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. b 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 Krystynę Skolimowską. 
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UCHWAŁA NR 67/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Zbigniewa Jana Romanowskiego z powodu 

zgonu 

 

Na podstawie art. 29 pkt 5 w zw. z art. 291 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 (j.t. Dz. U. z 2021 

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

 

§ 1. 

Skreśla się Pana Zbigniewa Jana Romanowskiego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dniem 12 grudnia 2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 12 grudnia 2021 r.   
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UCHWAŁA NR 68/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pana Eugeniusza Augustyniaka 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 (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§1. 

Usuwa się wpis radcy prawnego Pana Eugeniusza Augustyniaka 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 18 lutego 2022 r. 
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UCHWAŁA NR 69/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie usunięcia wpisu Pana Cezarego Orłowskiego 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 (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§1. 

Usuwa się wpis radcy prawnego Pana Cezarego Orłowskiego 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 18 lutego 2022 r. 
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UCHWAŁA NR 70/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu szkoleń zawodowych dla członków OIRP w Olsztynie na II kwartał 

2022 

 

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. 

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 (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się plan szkoleń zawodowych dla członków OIRP w Olsztynie na II kwartał 2022 r. 

w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Zastrzega się na rzecz Prezydium Rady w uzasadnionych przypadkach możliwość wprowadzenia zmian 

w planie, w tym wprowadzenia dodatkowych szkoleń poza ujętymi w planie. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik do uchwały nr 70/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby  

Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

 

Plan szkoleń zawodowych OIRP w Olsztynie na II kwartał 2022 r. 

 

 kwiecień 2022 r. – „Plagiat w prawie autorskim” 

 maj 2022 r.  – "Instytucja rękojmi i gwarancji w kodeksie cywilnym i ustawie o prawach 

konsumenta po zmianach wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o 

dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży 

towarów". 

 czerwiec 2022 r. – „Zagadnienia praktyczne dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy  

w Polsce”. 
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UCHWAŁA NR 71/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w 2021 r. 

 

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

75 ze zm.) oraz na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych  

i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 204/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawych 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. 

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

za 2021 r. w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zostanie przedłożone do zatwierdzenia przez Zgromadzenie 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 5 ustawy o radcach 

prawnych. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik do Uchwały Nr 71/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby  

Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

SPRAWOZDANIE RADY OIRP W OLSZTYNIE 

ZA ROK 2021 

 

ORGANY IZBY I ICH FUNKCJONOWANIE 

W roku 2021 skład organów Izby był następujący: 

Prezydium Rady: 

Katarzyna Skrodzka-Sadowska – Dziekan 

Michał Korwek – Wicedziekan 

Witold Lewandowski – Wicedziekan 

Józef Mirosław Tetkowski – Wicedziekan 

Adrianna Pannek – Sekretarz 

Marta Kawula – Skarbnik 

Członkowie Rady OIRP: 

Marcin Adamczyk 

Agnieszka Baudet 

Ewa Chajęcka 

Liliana Chmiel-Nowacka 

Halina Domańska 

Justyna Fesnak 
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Cezary Jezierski 

Ewa Kulczyńska 

Łukasz Mackiewicz 

Piotr Marciniak 

Magdalena Rekosz-Idziak 

Jan Rogulski 

Aleksander Stusio 

 

Innymi organami Izby kierowali: 

Jolanta Kaliszuk – Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 

Zbigniew Godlewski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

Rzecznikiem Dyscyplinarnym była Maria Łaba,  

Stałym Członkiem KRRP był Michał Korwek. 

W roku 2021 działały następujące Komisje  

1) Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego, Integracji i Sportu: 

- Michał Korwek – Przewodniczący,  

  - Małgorzata Chmielewska,  

  - Marta Kawula, 

  - Paulina Kobus, 

  - Olga Malinowska, 

  - Sławomir Matczak, 

  - Magdalena Rekosz-Idziak, 

  - Karolina Szyjka-Binik, 

  - Vivianna Wylonk. 

2) Komisja ds. Współpracy z Zagranicą i Nowych Technologii:  

- Aleksander Stusio – Przewodniczący, 

 - Jakub Bartoszewicz, 

 - Agnieszka Baudet, 

 - Anna Cosban-Woytycha. 

 - Dariusz Gibasiewicz, 

 - Wojciech Glabas, 

 - Kamil Kołodziejczak, 

 - Michał Korwek. 

3) Komisja ds. Aplikacji: 

- Magdalena Rekosz-Idziak – Przewodnicząca, 

  - Liliana Chmiel-Nowacka, 

  - Halina Domańska, 

  - Ewa Kulczyńska. 

4) Komisja ds. Wydawniczych i Promocji Zawodu: 

- Liliana Chmiel-Nowacka – Przewodnicząca, 

  - Barbara Bloch-Cieślińska, 

  - Piotr Jankowski (od 9.02.2021 r.), 

  - Cezary Jezierski, 

  - Marta Kawula, 

  - Monika Koncicka-Deresiewicz, 

  - Adrianna Pannek, 

  - Magdalena Rekosz-Idziak, 

  - Mateusz Sadowski (od 9.02.2021 r.), 

  - Mateusz Tubisz, 

  - Viviana Wylonk (od 9.02.2021 r.). 
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5) Komisja ds. Wykonywania Zawodu i Wpisów na Listę Radców Prawnych: 

- Ewa Chajęcka – Przewodnicząca, 

  - Halina Domańska, 

  - Jarosław Golański, 

  - Krzysztof Górecki, 

  - Ewa Kulczyńska. 

6) Komisja ds. Inwestycji oraz Pozyskiwania Środków i Funduszy Unijnych: 

- Piotr Marciniak– Przewodniczący, 

  - Agnieszka Baudet, 

  - Justyna Fesnak, 

  - Michał Korwek, 

  - Marta Kawula, 

  - Łukasz Mackiewicz. 

 

W organach i komisjach Krajowej Rady Radców Prawnych działali przedstawiciele OIRP  

w Olsztynie 

Mec. Michał Korwek – Wiceprezes KRRP, 

Mec. Witold Lewandowski – członek KRRP, 

Mec. Tomasz Parkasiewicz – członek KRRP, Przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod 

Rozwiązywania Sporów (ADR), 

Mec. Krzysztof Górecki – Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, 

Mec. Marta Alicja Kawula – członek Wyższej Komisji Rewizyjnej, 

Mec. Józef Mirosław Tetkowski – członek Wyższej Komisji Rewizyjnej, 

Mec. Aleksander Stusio – członek Komisji Doskonalenia Zawodowego, 

Mec. Liliana Chmiel-Nowacka – członek Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego, 

Mec. Dariusz Gibasiewicz – członek Komisji Zagranicznej, 

 

W okresie sprawozdawczym miało miejsce 10 posiedzeń Rady, które odbyły się w formie 

wideokonferencji.  

Podjęto 274 uchwały, w tym 18 w trybie obiegowym. 

Podjęte uchwały dotyczyły: 

 organizacji pracy Rady, 

 spraw problemowych istotnych dla zawodu, 

 spraw związanych z prowadzeniem listy radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz 

wykonywaniem zawodu i aplikacją radcowską, 

 spraw związanych z doskonaleniem zawodowym, 

 spraw różnych m. in.: wyboru kandydatów na laureatów konkursu Krajowej Rady Radców 

Prawnych „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, dofinansowania imprezy integracyjnej  

w Mikołajkach – Mazury Cud Natury, dofinansowania jesiennego sympozjum szkoleniowego 

w 2021 r., sfinansowania zakupu paczek świątecznych dla radców prawnych seniorów, 

sfinansowania wyjazdu reprezentacji OIRP w Olsztynie na XII Ogólnopolskie Mistrzostwa  

w Halowej Piłce Nożnej w Kielcach, dofinansowania wydarzenia świątecznego dla dzieci  

i wnuków radców prawnych, przekazania darowizny dla WOŚP. 

Prezydium Rady jako organ wykonawczy spotyka się na posiedzeniach w zależności od potrzeb  

i podejmuje decyzje w ramach posiadanych uprawnień. W 2021 roku odbyło się 9 posiedzeń Prezydium, 

podjęto 24 uchwały. 

W roku 2021 Rada publikowała swoje uchwały. Znajdują się na stronie internetowej OIRP  

w Olsztynie. 

Stan radców prawnych w OIRP w Olsztynie 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba radców prawnych wynosiła 1333. 
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W okresie sprawozdawczym wpisanych zostało na listę radców prawnych 64 osoby, a w tym: 

- po egzaminie radcowskim – 53 osoby, 

- z art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych –  8 osób, 

- z innych OIRP przeniosły się 3 osoby. 

Z różnych przyczyn skreślono w 2021 r. ogółem 19 osób, a w tym: 

- na własny wniosek – 8 osób (dotyczy osób, które zaprzestały wykonywania zawodu rady prawnego), 

- z powodu zgonu  – 6 osób (Antoni Bogdanowicz, Joanna Jackowska, Edward Kawecki, Teodozja 

Kołodziejczyk, Stanisław Starkiewicz, Janusz Szubert), 

- do innych OIRP przeniosło się –  5 osób. 

Aplikacja radcowska i egzaminy radcowskie 

1.  Egzamin konkursowy na aplikację radcowską 

Egzamin konkursowy na aplikację radcowską odbył się 25 września 2021 r. 

Do egzaminu konkursowego na aplikację radcowską na obszarze OIRP w Olsztynie przystąpiło 71 

osób spełniających kryteria ustawowe. Wynik pozytywny z egzaminu konkursowego uzyskało 35 

osób. Na listę aplikantów wpisano 36 osób. 

2.  Aplikacja 

W 2021 r. Rada kontynuowała aplikację radcowską na wszystkich latach. 

Skład liczbowy aplikantów, stan na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:  

- I rok – 38 osób, 

- II rok – 28 osób, 

- III rok – 42 osoby. 

Z dniem 31 grudnia 2021 r. aplikację ukończyło 40 osób, które w roku 2022 będą mogły przystąpić 

do egzaminu radcowskiego.  

W 2021 r. zajęcia na aplikacji radcowskiej odbywały się zdalnie. 

 

3.  Egzamin radcowski 

W 2020 r. ukończyły 3 letnią aplikację 53 osoby. 

Do egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 18-21 maja 2021 r. przystąpiło 56 osób (w 

tym 5 osób bez odbycia aplikacji, 51 osób po odbyciu aplikacji). Egzamin ze względów 

organizacyjnych odbył się poza siedzibą Izby i przeprowadzony został przez jedną Komisję 

Egzaminacyjną. Wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego uzyskało 55 osób. 

Funkcjonowanie Izby w 2021 r. 

W 2021 r. wpłynęło 2758 różnego rodzaju pism (zapytania, wnioski itp.), na które udzielono 

stosownych odpowiedzi, wysyłając 2795 listów. 

Nadto wysłano: 

 656 pism wzywających do zapłaty składek członkowskich do radców prawnych (w tym 16 

wezwania ostatecznych), 

 125 pisma wzywających do zapłaty składek członkowskich do aplikantów radcowskich,  

w tym 1 wezwanie ostateczne. 

 28 pism wzywających do zapłaty opłaty za aplikację radcowską. 

W roku 2021 Rada wyznaczyła 924 radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.  

W OIRP w Olsztynie działa system kierowania spraw z urzędu do radców, którzy są zainteresowani 

prowadzeniem takich spraw. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej  

i edukacji prawnej – w 2021 r. zawarto ze starostwami powiatowymi 22 porozumienia w sprawie 
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udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wyznaczono 46 radców prawnych do udzielania porad 

prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.  

SZKOLENIA STACJONARNE: 

W roku 2021 odbyło się 12 szkoleń stacjonarnych – nieodpłatnych dla radców prawnych tut. Izby, 

w których wzięło udział 1287 radców prawnych. Szkolenia odbywały się on-line. 

 30 stycznia 2021 r. i  3 lutego 2021 r.  – Ustawa Prawo zamówień publicznych po nowelizacji 

– r. pr. Bogdan Artymowicz. 

 20 lutego 2021 r. – Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych – SSR dr hab. Maciej 

Rzewuski. 

 20 marca 2021 r.  – Pełnomocnik procesowy w stanie epidemii zagadnienia materialne  

i procesowe – SSA Teresa Karczyńska-Szumilas. 

 24 kwietnia 2021 r. – Roszczenia z tzw. kredytów frankowych przegląd judykatury – SSA Teresa 

Karczyńska-Szumilas. 

 15 maja 2021 r. – Dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, 

rozliczenie konkubinatu. – SSO Jacek Barczewski. 

 12 czerwca 2021 r. – Władza rodzicielska, kontakty, opieka naprzemienna, miejsce 

zamieszkania dziecka w praktyce orzeczniczej sądów, alimenty – SSR Jacek Ignaczewski. 

 18 września 2021 r. – RODO w praktyce – r. pr. dr Marlena Sakowska-Baryła. 

 16 października 2021 r.  – Obowiązek wprowadzenia u pracodawców rozwiązań prawnych 

związanych z ochroną "sygnalistów" od 17 grudnia 2021 r. – r. pr. Karol Siergiej. 

 6 listopada 2021 r. – Skarga Nadzwyczajna w praktyce Rzecznika Małych i Średnich 

Przedsiębiorców – r. pr. Paweł Chrupek. 

 27 listopada 2021 r. – Kontrola działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem 

spraw podatkowych w świetle przepisów prawa przedsiębiorców – r. pr. Paweł Chrupek. 

 11 grudnia 2021 r. – Rzeczowe formy zabezpieczenia roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem 

przewłaszczenia na zabezpieczenie - praktyczne aspekty – SSR Joanna Bury. 

 

SZKOLENIE WYJAZDOWE 

W dniach 18-20 listopada 2021 r., w hotelu Zamek Ryn zorganizowano jesienne sympozjum 

szkoleniowe. W sympozjum udział wzięło 190 uczestników. 

Tematy szkolenia: 

 „Wybrane delikty dyscyplinarne w świetle najnowszego orzecznictwa” - r. pr. Krzysztof 

Górecki. 

 „Zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego po 7 listopada 2019 r. z uwzględnieniem 

informatyzacji postępowania cywilnego” – SSO Agnieszka Żegarska. 

 „Europejski Trybunał Praw Człowieka jako mechanizm ochrony praw podstawowych  

w praktyce radców prawnych”- dr hab. Adam Bodnar profesor Uniwersytetu SWPS  

w Warszawie. 

W październiku 2021 r. OIRP w Olsztynie zorganizowała dla radców prawnych, częściowo 

odpłatny, 40 godzinny kurs dla kandydatów na mediatorów, który poprowadził Pan Maciej Podraska. 

Wzięło w nim udział 25 radców prawnych z naszej Izby.  

OŚRODEK MEDIACJI GOSPODARCZYCH 

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wpłynęło do Ośrodka Mediacji 

Gospodarczych 131 mediacji skierowanych przez sąd, z czego 25 zakończyło się ugodą, w 22 sprawach 

nie zawarto ugody, zaś w 75 strony nie wyraziły zgody na mediację. Na dzień 31.12.2021 r. 12 spraw 
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pozostawało w toku. Dodatkowo wpłynęły 2 mediacje na wniosek, które zakończyły się ugodą.  

W mediacjach uczestniczyło ogółem 11 mediatorów z 57 znajdujących się na liście. 

Prezydium Rady w roku 2021 wpisało na listę mediatorów przy OMG w Olsztynie 9 radców 

prawnych. 

KLUB SENIORA 

W roku 2021 seniorzy uczestniczyli w następujących wydarzeniach: 

 integracyjne spotkanie radców prawnych seniorów w dniach od 14 do 28 czerwca 2021 r.  

w Międzyzdrojach. Spotkanie to zorganizował Klub Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Olsztynie. 

 w dniach od 4 do 18 października 2021 r. seniorzy wzięli udział w turnusie rehabilitacyjnym 

w Sanatorium Energetyk w Krynicy Zdrój. 

 

Dla radców prawnych Rada podjęła w 2021 r. następujące inicjatywy: 

 Na podstawie umowy i we współpracy z Wolters Kluwer OIRP w Olsztynie wydała w 2021 r. cztery 

numery Biuletynu Informacyjnego. 

 Kartka Wielkanocna od Juniora dla Radcy Prawnego Seniora – własnoręcznie przygotowane  przez 

dzieci radców prawnych kartki wielkanocne zostały przekazane radcom prawnym seniorom. 

 W dniach 3 i 12 lipca 2021 r. odbyły się z okazji Dnia Radcy Prawnego spływy kajakowe po rzece 

Łynie. W spływie w I turze wzięło udział 37 osób, zaś w drugiej 40. Uczestnicy pokonali 18-

kilometrowy odcinek od Cerkiewnika do Smolajn. 

 W 2021 r. działał Izbowy chór, którego spotkania odbywały się w  sali wykładowej przy 

ul. Warmińskiej, jeden raz w tygodniu, a prowadziła je Urszula Borejszo. 

 Ponadto OIRP wynajmowała salę gimnastyczną, gdzie raz w tygodniu odbywały się rozgrywki  

w piłkę nożną, a także korty w CRS „Ukiel” przy ul. Olimpijskiej 1 w Olsztynie, gdzie raz w 

tygodniu miały miejsce treningi w squasha. 

 W grudniu 2021 r. zostały przygotowane świąteczne paczki dla seniorów 75+. 

W związku z epidemią COVID-19 zajęcie sportowe i chóru nie odbywały się regularnie przez cały 

rok. 

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ 

 W dniu 15 marca 2021 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Konsumenta zorganizowano 

otwarte spotkanie on-line z radcami prawnymi, którego gościem specjalnym była Pani Jadwiga 

Urbańska – Miejski Rzecznik Konsumentów w Olsztynie. 

 W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie z cyklu „Dzień Radcy Prawnego na Wydziale 

Prawa i Administracji UWM”, którego tematem było „Okręgowa Izba Radców Prawnych w 

Olsztynie – Twoje miejsce aplikacji”. 

 W dniach 18-23 lipca 2021 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie wzięła udział  

w wydarzeniu Tour de Konstytucja organizowanym pod patronatem Rzecznika Praw 

Obywatelskich z udziałem m.in. środowisk prawniczych. 

 W dniu 27 sierpnia 2021 r. podpisano z  III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 

w Olsztynie porozumienie o współpracy oraz o objęciu patronatem Okręgowego Komitetu 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie w Olsztynie. W ramach porozumienia radcowie 

prawni i aplikanci naszej Izby mogli uczestniczyć w prowadzeniu ćwiczeń i warsztatów dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych, jak również brali udział w przeprowadzeniu eliminacji 

wojewódzkich Olimpiady. 

 Od września 2021 r. na zaproszenie Radia Olsztyn Okręgowa Izba Radców Prawnych  

w Olsztynie brała udział w cyklu cotygodniowych spotkań na antenie, w ramach „prawniczych 
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wtorków”. Radcowie prawni i aplikanci mówili o problemach prawnych dotykających słuchaczy 

w codziennym życiu. 

 W październiku 2021 r. rozpoczęto współpracę z Jarocką Akademią Trzeciego Wieku w ramach 

projektu „Radcowie olsztyńskim seniorom”. Jest to cykl spotkań, w ramach których osobom 

starszym przybliżane są zagadnienia prawne, które mogą ich dotyczyć, a w których może okazać 

się bardzo potrzebna pomoc radcy prawnego. 

 W grudniu 2021 r. po dwumiesięcznych warsztatach w sali Sądu Okręgowego w Olsztynie odbyła 

się symulacja rozprawy cywilnej z udziałem studentów Wydziału Prawa i Administracji UWM. 

Studentów do rozprawy przygotowywali Liliana Chmiel-Nowacka i Aleksander Stusio. 

Koordynatorem od strony UWM była dr Krystyna Ziółkowska.  

 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 

W 2021 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie włączyła się w szereg akcji 

charytatywnych i dobroczynnych na rzecz osób potrzebujących. I tak: 

 Tradycją lat ubiegłych wsparła XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył 

się w niedzielę 30 stycznia 2021 r. W  ramach pomocy OIRP w Olsztynie ufundowała koszulki dla 

wolontariuszy olsztyńskiego Sztabu WOŚP oraz po raz pierwszy uruchomiła eSkarbonkę, do której  

zebrano kwotę 5.335 zł. 

 W dniach od 22 do 26 lutego 2021 r. OIRP wzięła również udział w corocznych obchodach 

Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, koordynowanym przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości. W ramach tych obchodów w siedzibie Izby przez cały tydzień udzielane były 

bezpłatne porady prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

 W lipcu 2021 r. radca prawny OIRP w Olsztynie Leszek Sierputowicz został wyróżniony przez 

KRRP statuetką "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" za działalność pro bono. Uroczystość 

wręczenia nagród odbyła się w Warszawie z udziałem najwyższych władz Krajowej Izby Radców 

Prawnych i Dziekanów z całej Polski. 

 W październiku 2021 r. zorganizowana została zbiórka podarunków dla Schroniska dla Zwierząt 

w Olsztynie oraz spacer z podopiecznymi Schroniska. 

 W grudniu 2021 r. radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie pragnąc 

nieść pomoc potrzebującym wzięli udział w projekcie społecznym Szlachetna Paczka, 

organizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna. W ramach tej akcji radcowie prawni pomogli 

rodzinie Pani Marty poruszającej się na wózku inwalidzkim i samotnie wychowującej dwie 

córeczki. 

 

DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNA 

W dniach 27-28 września 2021 r. przedstawiciele OIRP Olsztyn w Paryżu uczestniczyli w spotkaniu 

Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 r. jest Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Olsztynie. 
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UCHWAŁA NR 72/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych 

za 2021 r. 

 

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

75 ze zm.)  oraz na podstawie § 7 i § 19 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych  

i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 204/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawych 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. 

Przyjmuje się sprawozdanie Rady z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie za 2021 r. w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zostanie przedłożone do zatwierdzenia przez Zgromadzenie 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 5 ustawy o radcach 

prawnych oraz § 27 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych, stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 161/XI/20121 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia  

12 marca 2021 r. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR 73/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

na 2022 r. 

 

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

75 ze zm.)  oraz na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego 

organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 204/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawych 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. 

Zatwierdza się plan pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych Olsztynie na 2022 r. w treści 

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 73/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby  

Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

Plan pracy Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie na 2022 rok 

1. Aplikacja radcowska 

-  kontynuacja szkoleń aplikantów, 

- organizacja próbnego egzaminu radcowskiego w marcu 2022 r., 

- organizacja egzaminu radcowskiego w maju 2022 r., 

- organizacja egzaminu wstępnego we wrześniu 2022 r., 

2. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz bieżących spraw dotyczących radców prawnych  

i aplikantów radcowskich, sprawy dyscyplinarne. 

Bieżąca realizacja spraw wpływających do Izby w zakresie jej właściwości. 

3. Doskonalenie zawodowe. 

Szkolenia stacjonarne w roku 2022 (w tym szkolenia on-line): 

 styczeń 2022 r. 

„Postępowanie wieczystoksięgowe z uwzględnieniem jego formalizmu oraz roli radcy prawnego  

w kontekście elektronicznych ksiąg wieczystych” 

 luty 2022 r. 
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„Elektronizacja postępowania rejestrowego przed sądem prowadzącym KRS na mocy przepisów 

obowiązujących od dnia 1 lipca 2021 r.” 

 marzec 2022 r. 

„Postępowaniem przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości”. 

 kwiecień 2022 r. 

 „Plagiat w prawie autorskim”. 

 maj 2022 r. 

 "Instytucja rękojmi i gwarancji w kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta po zmianach 

wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 

20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług 

cyfrowych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 

r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów". 

 czerwiec 2022 r. 

„Zagadnienia praktyczne dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce”. 

 wrzesień 2022 r. - grudzień 2022 r. – szkolenia stacjonarne, wyjazdowe lub on-line w zależności 

od sytuacji epidemiologicznej. 

 

Szkolenia wyjazdowe w roku 2022 – (realizowane będą w miarę ustąpienia sytuacji pandemicznej 

w kraju). 

 

4. Organizacja działalności rekreacyjnej i sportowej dla radców prawnych i aplikantów 

radcowskich oraz organizacja udziału radców prawnych i aplikantów radcowskich w 

rozgrywkach sportowych zawodów prawniczych (realizacja w miarę ustąpienia sytuacji 

pandemicznej w kraju). 

Planuje się kontynuację udziału radców prawnych i aplikantów radcowskich w dotychczasowych 

formach: 

- korzystanie z sali gimnastycznej, w tym w szczególności treningi piłkarzy, 

- wynajem kortów do squasha oraz sali gimnastycznej do treningów tenisa stołowego, 

- organizacja zajęć z samoobrony, 

- próby chóru, 

- organizacja Balu Prawnika, 

- organizacja dorocznego turnieju  bowlingu dla radców i prawników z innych zawodów, 

- udział w Mistrzostwach Polski Radców Prawnych w Piłce Halowej, 

- organizacja regat żeglarskich, turnieju squasha, współorganizacja turnieju koszykówki, tenisa 

ziemnego, tenisa stołowego, spływu kajakowego, 

- organizacja wydarzenia świątecznego oraz paczek mikołajowych dla dzieci i wnuków radców 

prawnych, 

- organizacja imprezy „Otrzęsiny” dla aplikantów wszystkich roczników, 

- organizacja pikniku radcowskiego. 

 5. Działalność Klubu Seniora (realizowana będzie w miarę ustąpienia sytuacji pandemicznej w 

kraju) 

- kontynuacja działalności, organizacja comiesięcznych spotkań seniorów, imprez okolicznościowych 

dla seniorów oraz wycieczek krajoznawczych, dofinansowanie udziału Seniorów w imprezach 

organizowanych na szczeblu KRRP. 

6. Opracowywanie Biuletynów OIRP w Olsztynie 
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Kontynuacja wydawania Biuletynu OIRP w Olsztynie, średnio raz na kwartał, wydawnictwo w kolorze. 

Podjęcie prób zaangażowania większej ilości osób do opracowywania materiałów merytorycznych. 

7. Strona WWW 

Systematyczne prowadzenie i modernizacja strony internetowej OIRP. Zamieszczanie informacji dla 

przedsiębiorców, w szczególności o działalności Ośrodka Mediacji Gospodarczych oraz Sądu 

Polubownego działających przy OIRP w Olsztynie.  

8. Siedziba Izby i inne posiadane nieruchomości. 

W 2022 r. rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Artyleryjskiej 

z własnych środków. 

9. Dalszy rozwój Stałego Sądu Polubownego i Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP 

W związku ze zmianami przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a także promocją SSP i OMG  

w sądach poprzez organizację spotkań mediatorów z Przewodniczącymi Wydziałów SR i SO  

w Olsztynie oraz sędziami w roku 2022 planowane jest obsłużenie większej ilości spraw, szczególnie 

mediacyjnych ze skierowań sądów. 

Stały udział mediatorów w dyżurach w Sądzie Okręgowym w Olsztynie - na zaproszenie koordynatora 

SO w Olsztynie ds. Mediacji. 

10. Wspieranie i współorganizowanie różnych przedsięwzięć. 

Monitorowanie sprawnego działania sądów na terenie właściwości OIRP w Olsztynie  

i województwa warmińsko-mazurskiego. 

Współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji konferencji prawniczych oraz promocji 

zawodu radcy prawnego i aplikacji radcowskiej – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Szkoły Wyższe 

w Ciechanowie. 

Współpraca z Fundacją Radców Prawnych „IUS” w zakresie organizacji szkoleń komercyjnych. 

Kontynuacja współpracy z prawnikami zagranicznymi.  

Prowadzenie działalności w ramach międzynarodowych organizacji prawniczych. 

Realizacja kampanii promocyjnej zawodu radcy prawnego, w tym współpraca z Jarocką Akademią 

Trzeciego Wieku promującej zawód radcy prawnego. 

Kontynuacja projektu „Prawnicze wtorki” w Radio Olsztyn. 

Kontynuacja projektu dla studentów WPiA UWM - „Symulacja Rozprawy z OIRP Olsztyn”. 

Organizacja obchodów 40-lecia samorządu radców prawnych. 

Integracja środowisk prawniczych. 
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UCHWAŁA NR 74/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2022 r. 

 

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

75)  oraz na podstawie § 7 i § 26 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego 

organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 204/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności 

samorządu radców prawych 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. 

Zatwierdza się plan finansowy Okręgowej Izby Radców Prawnych Olsztynie na 2022 r. w treści 

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


