
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 3 sierpnia 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 132/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 3 sierpnia 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie dofinansowania wycieczki do Łodzi w dniach 17-18 września 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 dofinansowanie wycieczki do Łodzi, która odbędzie się w dniach 17-18 września 

2022 r. w kwocie 300 zł dla radców prawnych OIRP w Olsztynie będących emerytami oraz w kwocie 

153 zł dla pozostałych radców prawnych OIRP w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Dziekan  

 Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 3 sierpnia 2022 r. 

UCHWAŁA NR 133/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 3 sierpnia 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 
w sprawie wskazania radcy prawnego 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. 2021 poz. 

2095 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

  

§ 1. 

Wskazuje się członka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie Pana Roberta Nosorowskiego do 

przyznania srebrnej odznaki honorowej „Zasłużony dla samorządu radców prawnych”. 

 

§ 2. 

Uzasadnienie przyznania odznaki osobie wymienionej w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały  

i zostanie przesłane Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, celem nadania stosownego 

odznaczenia. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

 
  Dziekan  

 Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 


