
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 12 sierpnia 2022 r. 

UCHWAŁA NR 134/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 12 sierpnia 2022 r. podjęta w trybie obiegowym  

 

w sprawie wpisu Pana Pawła Radosława Klonowskiego 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 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. 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 Radosława Klonowskiego, ur. 1 marca 1986 r. pod nr OL – 2093. 

 

§ 2. 

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 12 sierpnia 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR 135/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 12 sierpnia 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. pozycja 6 otrzymuje brzmienie: 

Patroni I rok 

L.p. Nazwisko i imię aplikanta 
Patron 

Nazwisko i imię Nr wpisu 

6. Kamińska Aleksandra Kubrowska Aleksandra OL-1470 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą w obowiązującą od 1 lipca 2022 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 
  Dziekan  

 Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 


