
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR 88/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Zenona Pietrzaka 

 

Na podstawie art. 29 pkt 4a ustawy z dnia  6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 1166), 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 Zenona Pietrzaka z listy radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 89/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Krzysztofa Michalskiego 

 

Na podstawie art. 29 pkt 4a ustawy z dnia  6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 1166), 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 Krzysztofa Michalskiego z listy radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w 

Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR 90/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pani Anety Kwiatkowskiej 

 

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

(j.t. Dz. U. z 2022 poz. 1166), 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 Panią Anetę Kwiatkowską z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie z dniem 3 czerwca 2022 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 3 czerwca 2022 r. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 91/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Józefa Ławrynkowicza 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 2022 poz. 1166), 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 Józefa Ławrynkowicza z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie z dniem 11 czerwca 2022 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 11 czerwca 2022 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 92/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r. 

 

w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Sławomira Kędzierskiego 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 2022 poz. 1166), 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 Sławomira Kędzierskiego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie z dniem 15 czerwca 2022 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 15 czerwca 2022 r. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 93/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pana Daniela Balcewicza 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Pana Daniela Balcewicza, pod nr OL – 2059. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

  

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 94/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pana Kamila Władysława Bałdygi 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Pana Kamila Władysława Bałdygę, pod nr OL – 2060. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 95/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Joanny Katarzyny Błażewicz 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Joannę Katarzynę Błażewicz, pod nr OL – 2061. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 96/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Wiolety Chrapowickiej 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Wioletę Chrapowicką, pod nr OL – 2062. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 97/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Anny Elżbiety Cosban-Woytycha 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Annę Elżbietę Cosban-Woytycha, pod nr OL – 2063. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 98/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Anny Marii Domian 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Annę Marię Domian, pod nr OL – 2064. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto przy jednym głośnie przeciw. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 99/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Emilii Marii Głowackiej 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Emilię Marię Głowacką, pod nr OL – 2065. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 100/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pana Michała Mateusza Goclika 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Pana Michała Mateusza Goclika, pod nr OL – 2066. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 101/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Olgi Marii Hałabudy 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Olgę Marię Hałabudę, pod nr OL – 2067. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 102/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Sylwii Judyty Jakubowicz 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Sylwię Judytę Jakubowicz, pod nr OL – 2068. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 103/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Karoliny Janowskiej 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Karolinę Janowską, pod nr OL – 2069. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 104/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Karoliny Kamińskiej 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Karolinę Kamińską, pod nr OL – 2070. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 105/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Aleksandry Malwiny Kobus-Drężek 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Aleksandrę Malwinę Kobus-Drężek, pod nr OL – 2071. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 106/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Angeliki Lewandowicz 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Angelikę Lewandowicz, pod nr OL – 2072. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 107/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Aleksandry Majorkiewicz 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Aleksandrę Majorkiewicz, pod nr OL – 2073. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 108/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Pauliny Malikowskiej 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Paulinę Malikowską, pod nr OL – 2074. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 109/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Sylwii Anny Matury 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Sylwię Annę Maturę, pod nr OL – 2075. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 110/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Karoliny Michalak 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Karolinę Michalak, pod nr OL – 2076. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 111/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pana Wojciecha Andrzeja Nakielskiego 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Pana Wojciecha Andrzeja Nakielskiego, pod nr OL – 2077. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 112/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Martyny Ostrowskiej 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Martynę Ostrowską, pod nr OL – 2078. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 113/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Martyny Powirtowskiej 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Martynę Powirtowską, pod nr OL – 2079. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 114/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Klaudii Przeradzkiej 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Klaudię Przeradzką, pod nr OL – 2080. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 115/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Anny Moniki Rosłon 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Annę Monikę Rosłon, pod nr OL – 2081. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 116/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pana Krystiana Różańskiego 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Pana Krystiana Różańskiego, pod nr OL – 2082. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto przy jednym głośnie przeciw. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 117/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pana Pawła Skoniecznego 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Pana Pawła Skoniecznego, pod nr OL – 2083. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 118/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Amandy Sucheckiej 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Amandę Suchecką, pod nr OL – 2084. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 119/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pana Damiana Swata 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Pana Damiana Swata, pod nr OL – 2085. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 120/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Emilii Szynkiewicz 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Emilię Szynkiewicz, pod nr OL – 2086. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 121/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pana Mateusza Tubisza 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Pana Mateusza Tubisza, pod nr OL – 2087. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

 

UCHWAŁA NR 122/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Magdaleny Turulskiej 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Magdalenę Turulską, pod nr OL – 2088. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 123/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pani Malwiny Małgorzaty Wajdy 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Panią Malwinę Małgorzatę Wajdę, pod nr OL – 2089. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 124/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pana Adriana Wieczorkiewicza 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Pana Adriana Wieczorkiewicza, pod nr OL – 2090. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 125/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pana Przemysława Więckiewicza 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. 2 pkt. 4 oraz w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 

o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), 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 Przemysława Więckiewicza, pod nr OL – 2091. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 126/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r.  

 

w sprawie wpisu Pana Przemysława Patryka Zacharskiego 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 

2022 r. poz. 1166 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. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

w Olsztynie Pana Przemysława Patryka Zacharskiego, pod nr OL – 2092. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 127/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r. 

 
w sprawie organizacji i sfinansowania przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie Pikniku 

Radcowskiego organizowanego z okazji Dnia Radcy Prawnego 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 1166), oraz 

§ 27 ust. 1 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na organizację i sfinansowanie przez OIRP w Olsztynie imprezy integracyjnej z okazji Dnia 

Rady Prawnego – Pikniku Radcowskiego w dniu 16 lipca 2022 r., do kwoty 40 000 złotych (słownie: 

czterdzieści tysięcy złotych). 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR  128/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r. 

 

w sprawie dofinansowania spływu kajakowego dla radców prawnych i aplikantów radcowskich 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 1166), oraz 

§ 27 ust. 1 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na organizację i dofinansowanie spływu kajakowego dla radców prawnych  

i aplikantów radcowskich w dniu 20 sierpnia 2022 r. do kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 129/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r. 

 

w sprawie organizacji jesiennego szkolenia wyjazdowego w Rynie w dniach 18-20.11.2022 r. 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 1166), oraz 

§ 27 ust. 1 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na organizację jesiennego szkolenia wyjazdowego radców prawnych Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Olsztynie w Hotelu Zamek Ryn w Rynie w dniach 18-20.11.2022 r. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 130/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r. 

 
w sprawie powołania członków organów Fundacji Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie   

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166) 

oraz § 14 ust. 2 Statutu Fundacji Radców Prawnych „Ius”, zatwierdzonego uchwałą Nr 39/IX/2014 Rady OIRP 

w Olsztynie z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmienionego uchwałą Nr 114/X/2018 Rady OIRP w Olsztynie z dnia 27 

marca 2018 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. z 

2021 r. poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

  

§ 1. 

1. Do Zarządu Fundacji Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie trzeciej kadencji powołuje się: 

1) Michała Korwek – do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu; 

2) Olgę Malinowską – do sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu; 

3) Jakuba Bartoszewicza – do sprawowania funkcji Członka Zarządu; 

4) Katarzynę Skrodzką-Sadowską – do sprawowania funkcji Członka Zarządu. 

2. Do Rady Fundacji Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie trzeciej kadencji powołuje się: 

1) Witolda Lewandowskiego – do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady; 

2) Aleksandra Stusio – do sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady; 

3) Halinę Domańską – do sprawowania funkcji Sekretarza Rady; 

4) Piotra Marciniaka – do sprawowania funkcji Członka Rady; 

5) Krzysztofa Borkowskiego – do sprawowania funkcji Członka Rady. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Uchwałę podjęto przy jednym głośnie wstrzymującym. 

 

 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12-13 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 131/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 13 lipca 2022 r. 

 
w sprawie wskazania radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie do przyznania 

odznaki honorowej „Zasłużony dla samorządu radców prawnych” 

 

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 w zw. z § 3 ust. Regulaminu odznaki honorowej „Zasłużony dla samorządu radców 

prawnych” stanowiącego załącznik do uchwały nr 435/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 

dnia 7 lutego 2019 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. 

Wskazuje się do przyznania złotej odznaki honorowej „Zasłużony dla samorządu radców prawnych” 

następujących członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie: 

- Lucynę Duraj-Górecką, 

- Piotra Marciniaka, 

- Józefa Mirosława Tetkowskiego. 

 

§ 2. 

Wskazuje się do przyznania srebrnej odznaki honorowej „Zasłużony dla samorządu radców prawnych” 

następujących członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie: 

- Małgorzatę Bieniek, 

- Annę Bylińską, 

- Halinę Domańską, 

- Jolantę Kaliszuk, 

- Witolda Lewandowskiego, 

- Tomasza Parkasiewicza, 

- Danutę Woźniak. 

 

§ 2. 

Uzasadnienia przyznania odznaki osobom wymienionym w § 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały i 

zostaną przesłane Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, celem nadania stosownego odznaczenia. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Uchwałę podjęto przy jednym głośnie wstrzymującym. 

 

 


