
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 9 listopada 2022 r. 
 

 

UCHWAŁA Nr 177/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 9 listopada 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie wpisu Pani Martyny Amsztat na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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 (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wpisuje się Panią Martynę Amsztat na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 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 9 listopada 2022 r. 
 

UCHWAŁA Nr 178/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 9 listopada 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie wpisu Pani Justyny Dowgwiłłowicz na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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 (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wpisuje się Panią Justynę Dowgwiłłowicz na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 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 9 listopada 2022 r. 
 

UCHWAŁA Nr 179/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 9 listopada 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie wpisu Pana Pawła Wiesława Łach na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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 (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wpisuje się Pana Pawła Wiesława Łach na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 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 9 listopada 2022 r. 
 

UCHWAŁA Nr 180/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 9 listopada 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie wpisu Pana Bartosza Nowickiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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 (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wpisuje się Pana Bartosza Nowickiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 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 9 listopada 2022 r. 
 

UCHWAŁA Nr 181/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 9 listopada 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie wpisu Pani Julii Parzych na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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 (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wpisuje się Panią Julię Parzych na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 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 9 listopada 2022 r. 
 

UCHWAŁA Nr 182/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 9 listopada 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie wpisu Pana Krzysztofa Pertek na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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 (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wpisuje się Pana Krzysztofa Pertek na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 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 9 listopada 2022 r. 
 

UCHWAŁA Nr 183/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 9 listopada 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie wpisu Pani Patrycji Pietrzak na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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 (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wpisuje się Panią Patrycję Pietrzak na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 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 9 listopada 2022 r. 
 

UCHWAŁA Nr 184/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 9 listopada 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie wpisu Pani Dominiki Siemaszko na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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 (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wpisuje się Panią Dominikę Siemaszko na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 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 9 listopada 2022 r. 
 

UCHWAŁA Nr 185/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 9 listopada 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie wpisu Pana Filipa Urbanowskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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 (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wpisuje się Pana Filipa Urbanowskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 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 9 listopada 2022 r. 
 

UCHWAŁA Nr 186/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 9 listopada 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie wpisu Pani Adriany Woźnickiej na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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 (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wpisuje się Panią Adrianę Woźnicką na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 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 9 listopada 2022 r. 
 

UCHWAŁA Nr 187/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 9 listopada 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie wpisu Pani Julii Zagajewskiej na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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 (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wpisuje się Panią Julię Zagajewską na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 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 9 listopada 2022 r. 
 

UCHWAŁA Nr 188/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 9 listopada 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie wpisu Pana Jakuba Pawła Zdziarskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 

przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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 (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wpisuje się Pana Jakuba Pawła Zdziarskiego na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 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 9 listopada 2022 r. 
 

UCHWAŁA Nr 189/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 9 listopada 2022 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie wpisu Pana Daniela Zero na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 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 (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wpisuje się Pana Daniela Zero na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 
  Dziekan  

 Katarzyna Skrodzka-Sadowska 

 


