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

 

 

UCHWAŁA NR 173/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 12 października 2022 r. 

 

w sprawie zawieszenia Panu Mateuszowi Brockiemu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. 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 (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zawiesza się Panu Mateuszowi Brockiemu prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

 

§ 2. 

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

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



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

 

UCHWAŁA NR 174/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 12 października 2022 r. 

 

w sprawie zwolnienia Pani Kamili Fortuny z obowiązku uiszczania składki członkowskiej 

 

Na podstawie § 8 ust. 2 uchwały nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w 

sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania  

i podziału (j.t. uchwała nr 392/XI/2021 Prezydium KRRP z 29.12.2021 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. 

Zwalnia się Panią Kamilę Fortunę z obowiązku uiszczania składki członkowskiej od października 2022 r. do czerwca 

2023 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



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

 

UCHWAŁA NR 175/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 12 października 2022 r. 

 

w  sprawie odwołania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Olsztynie 

  

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

34 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad 

działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i 

sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych (j.t. 

uchwała Nr 84/X/2017 Prezydium KRRP z 22.06.2017 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. 

Odwołuje się Pana Sławomira Kamrowskiego z funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§2. 

 

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

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  



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

 

UCHWAŁA NR 176/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 12 października 2022 r. 

 

w  sprawie odwołania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Olsztynie 

  

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

34 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad 

działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i 

sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych (j.t. 

uchwała Nr 84/X/2017 Prezydium KRRP z 22.06.2017 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. 

Odwołuje się Panią Iwonę Kamińską z funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Olsztynie. 

 

§2. 

 

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

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 


