
Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13 grudnia 2022 r. 

 

UCHWAŁA Nr 191/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia terminu rozpoczęcia roku szkoleniowego 2023 – pierwszego, drugiego  

i trzeciego roku aplikacji radcowskiej 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 1166) oraz 

na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 

783/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r. uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Inauguracja roku szkoleniowego 2023 aplikacji radcowskiej odbędzie się w następujących terminach: 

Pierwszy rok – 14 stycznia 2023 r. (sobota) 

Drugi rok – 14 stycznia 2023 r. (sobota) 

Trzeci rok – 13 stycznia 2023 r. (piątek) 

  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA Nr 192/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie wyznaczenia terminu wniesienia opłaty za aplikację dla aplikantów pierwszego, drugiego i 

trzeciego roku w roku szkoleniowym 2023 

 

Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 

783/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r. 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się dzień 12 stycznia 2023 r. jako termin wniesienia opłaty za aplikację radcowską przez aplikantów 

pierwszego, drugiego i trzeciego roku w roku szkoleniowym 2023. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

  



Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13 grudnia 2022 r. 

UCHWAŁA Nr 193/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek godzinowych wykładowców za zajęcia na aplikacji  

w roku szkoleniowym 2023 

 

Na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 

783/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r. 

uchwala się, co następuje: 

 

§1. 

1. Ustala się wysokość stawki godzinowej wykładowców za zajęcia na aplikacji radcowskiej w roku 

szkoleniowym 2023 na kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) za 1 godzinę lekcyjną zajęć. 

2. W wyjątkowych przypadkach Prezydium Rady może ustalić wysokość stawki godzinowej, o której mowa w 

ust. 1 w wyższej wysokości, nie więcej niż 300 zł (słownie: trzysta złotych) za 1 godzinę lekcyjną zajęć. 

3. Ustala się wysokość stawki za przeprowadzenie kolokwium ustnego w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt 

złotych) dla Członka Komisji za jedną osobę, która przystąpiła do kolokwium. 

4. Upoważnia się Prezydium Rady do ustalenia wynagrodzenia dla osób przeprowadzających kolokwia pisemne 

w roku szkoleniowym 2023, w zależności od sposobu przeprowadzenia kolokwiów oraz zakresu zadań 

przydzielonych członkom komisji. 

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady OIRP w Olsztynie. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem. 

 

Uchwałę podjęto  jednogłośnie. 
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UCHWAŁA Nr 194/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie z zakresu działania 

sądownictwa powszechnego i prokuratury na I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2023 

 

Na podstawie art. 32 ust. 3a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 poz. 1166), uchwala 

się, co następuje: 

 

§1. 

Ustala się wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego i 

prokuratury na I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2023 w wysokości 50 zł brutto za jednego 

przeszkolonego aplikanta za jeden dzień zajęć. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA Nr 195/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia listy osób prowadzących zajęcia aplikantów w roku szkoleniowym 2023 

 

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 3  Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr 783/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r.  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się następującą listę osób prowadzących zajęcia aplikantów w roku szkoleniowym 2023: 

Lp. Nazwisko i imię Temat zajęć 

1. Artymowicz Bogdan, r.pr Prawo zamówień publicznych, Prawo finansowe 

2. Barczak Adam SSO 

Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń, 

postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i 

postępowanie w sprawach  

o wykroczenia  

3. Barczewski Jacek SSO 
Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw 

człowieka, Prawo cywile   

4. Barkowska Anna r.pr. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, prawo 

ochrony środowiska 

5. Bieniek Bohdan SSN 
Prawo pracy, Europejskie prawo wspólnotowe – prawo 

pracy 

6. Bieniek Małgorzata r.pr. Prawo wekslowe, prawo bankowe 

7. Biernat-Kalinowska Jolanta SSO Prawo rodzinne i opiekuńcze 

8. Brzoskowska Agnieszka SSR Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 

9. Bułajewski Stanisław r. pr. dr hab. Prawo konstytucyjne 

10. Bury Joanna SSR Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne 

12. 
Frankowiak Anita Monika  

prof. nadzw. dr hab. 

Protokół dyplomatyczny i etykieta, marketing usług 

prawniczych i komunikacja z klientem, sztuka prezentacji, 

retoryka, erystyka 

13. 
Godlewski Zbigniew r.pr.  
Gonkiewicz Bartosz r.pr. Prawo spółdzielcze 

14. 

Korwek Michał r.pr.  
Woźniak Danuta r.pr.  
Górecki Krzysztof r.pr. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego i etyka 

15. Kurzyńska Anna r.pr. 
Kodeks spółek handlowych, Prawo o rejestrach, fundacje i 

stowarzyszenia 

16. Marciniak Piotr r. pr. Prawo celne 

17. Muzyczuk Bogdan r.pr. Ustrój samorządu terytorialnego, administracja rządowa 

18. Muzyczuk Bogdan r.pr. 

Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo 

administracyjne, Postępowanie egzekucyjne w 

administracji 
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19. Chybicki Piotr S WSA Postępowanie przed sądami administracyjnymi 

20. Napierała Leszek r.pr. Prawo autorskie i pokrewne 

21. Parkasiewicz Tomasz r.pr. Prawo gospodarcze 

22. Podraska Maciej r.pr. Mediacje 

23. Samul Łajkowska Julita r.pr. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 

24. 
Tymburski Michał r.pr. 
Roszczyk Józefa r.pr. Prawo podatkowe 

25. Wilczyńska-Godlewska Hanna Retoryka, erystyka 

26. Włodarczyk Michał r.pr. Prawo przewozowe 

27. Urbańska-Woike Beata SSO Prawo ubezpieczeń społecznych 

28. Żegarska Agnieszka Prawo cywilne, postępowanie cywilne 
 

§ 2. 

Upoważnia się Dziekana lub Kierownika Szkolenia Aplikantów do wyznaczenia innych wykładowców w 

nagłych przypadkach losowych.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA Nr 196/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie planu szkolenia aplikantów radcowskich I, II i III roku w roku szkoleniowym 2023 
  

Na podstawie § 15 ust. 1 i 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 

783/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r. 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się program szkolenia aplikantów I, II i III roku w roku szkoleniowym 2023 – przy założeniu, że jedna 

godzina zajęć wynosi 45 minut - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.   

  

§ 2. 

Przewiduje się przerwę wakacyjną w okresie od 03.07.2023 r. – 11.08.2023 r. 

  

§ 3. 

Upoważnia się Prezydium Rady do ewentualnej zmiany ilości godzin poszczególnych zajęć teoretycznych w 

granicach określonych przez obowiązującą uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie programu 

aplikacji. 

  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

  

Załącznik do Uchwały Nr  196/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 grudnia 2022 r. 

  

PROGRAM  APLIKACJI  I  ROK 

  

Zajęcia konwersatoryjne i ćwiczeniowe: 

I.  Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków 

aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych 

 Konwersatoria: 15 godzin, w tym: 
- zasady wykonywania zawodu radcy prawnego  - 7 godzin 

- etyka radcy prawnego  - 5 godzin 

- zasady funkcjonowania samorządu radców prawnych  - 3 godziny 

 Ćwiczenia: 6 godzin: 
- funkcjonowanie samorządu radców prawnych – formułowanie uchwał rady, pozostających w jej 

kompetencjach 

  

II. Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania sądownictwa powszechnego i 

prokuratury: 
- Ustrój i organizacja sądów powszechnych i prokuratur.   - zajęcia 1 godzina 

- Czynności przewodniczącego wydziału i sędziego związane z wpływem pozwu (wniosku). 

 - zajęcia 1 godzina 

- Czynności prokuratora związane z wpływem zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  

 - zajęcia 1 godzina 

- Funkcjonowanie sekretariatu sądów powszechnych, rodzaj ksiąg sądowych i rejestrów. 

 - zajęcia 1 godzina 

- Funkcjonowanie sekretariatu prokuratury. - zajęcia 1 godzina 

- Informatyzacja sądów i prokuratur. - zajęcia 1 godzina 
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III. Komunikacja. Sztuka prezentacji i przekonywania. Retoryka i erystyka. Etykieta wykonywania 

zawodu: 

 Ćwiczenia: 18 godzin 
- Komunikacja z klientem - 6 godzin 

- Sztuka prezentacji i przekonywania - 6 godzin 

- Retoryka i erystyka. Etykieta wykonywania zawodu  - 6 godzin 

  

IV. Prawo cywilne  Konwersatoria: 33 godziny, w tym: 

 Kodeks cywilny: 

 - Część ogólna  - 5 godzin 

 - Prawo rzeczowe  - 6 godzin 

 - Zobowiązania  - 6 godzin 

 - prawo spadkowe  - 2 godziny 

 Księgi wieczyste  - 6 godzin 

 Prawo wekslowe  - 6 godzin 

 Własność lokali   - 2 godziny 

 Ćwiczenia: 40 godzin, w tym: 
 - Rozwiązywanie kazusów w zakresie omawianych zagadnień podczas zajęć z zakresu części ogólnej i prawa 

rzeczowego oraz prawa zobowiązań i prawa spadkowego - 20 godzin 

- praktyczne sporządzanie umów cywilnoprawnych nazwanych i nienazwanych: umowa o dzieło  i zlecenie, 

umowa o roboty budowlane, umowa najmu umowa agencyjna, umowa przewozy, umowa leasingu, umowa 

franczyzy.  - 20 godzin 

  

V. Postępowanie cywilne Konwersatoria: 24 godziny, w tym: 
- postępowanie rozpoznawcze   - 12 godzin 

- międzynarodowe postępowanie cywilne   - 2 godziny 

- Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne  - 8 godzin 

- koszty sądowe w sprawach cywilnych   - 1 godzina 

- koszty zastępstwa procesowego  - 1 godzina 

 Ćwiczenia: 48 godzin, w tym: 
- rozwiązywanie kazusów w zakresie omawianych zagadnień podczas zajęć z zakresu postępowania 

rozpoznawczego, wniesienia środków zaskarżenia, postępowania egzekucyjnego 

 - 22 godziny 

- sporządzanie pism procesowych, w tym środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia, skargi 

kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania   - 24 godziny 

- symulacja rozprawy sądowej w sprawie cywilnej   - 2 godziny 

  

VI. Prawo pracy 

 Konwersatoria: 12 godzin, w tym: 
- ochrona trwałości stosunku pracy  - 7 godzin 

- zagadnienia związane ze zwolnieniami grupowymi  - 2 godziny 

- odpowiedzialność materialna pracowników  - 1 godzina 

- pragmatyki służbowe  - 2 godziny 

 Ćwiczenia: 20 godzin, w tym: 
- rozwiązywanie kazusów w oparciu o obowiązujące orzecznictwo w zakresie omawianych zagadnień podczas 

zajęć w szczególności z zakresu ochrony trwałości stosunku pracy, zwolnień grupowych.” 

  

VI. Prawo ubezpieczeń społecznych 

 Konwersatoria: 9 godzin, w tym: 
- system ubezpieczeń społecznych         - 2 godziny 

- ubezpieczenie społeczne rolników         - 2 godziny 

- uprawnienia do świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa    - 2 godziny 

- uprawnienia do świadczeń pieniężnych w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych  

- 2 godziny 

- uprawnienia do świadczeń rodzinnych        - 1 godzina  

 Ćwiczenia: 9 godzin, w tym: 
- sporządzanie projektów odwołań od decyzji organów 

  



Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13 grudnia 2022 r. 

 RAZEM: 240 godzin 

Kolokwia: 
I. Prawo cywilne, postępowanie cywilne. 

II. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 

  

Praktyki: 
- 26 jednodniowych zajęć praktycznych w sądach zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Krajową Radą 

Radców Prawnych a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury na podstawie art. 32 ust. 3a ustawy o radcach 

prawnych 

- 14 jednodniowych zajęć praktycznych w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub 

radców prawych i adwokatów, biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych – pod 

nadzorem radcy prawnego (jeden raz w tygodniu) – 5 miesięcy 

- udział z patronem lub opiekunem praktyki w co najmniej sześciu rozprawach, w tym co najmniej 

w trzech ciągu pierwszych sześciu miesięcy odbywania aplikacji tj. przed uzyskaniem możliwości 

występowania aplikanta przed sądem 

  

PROGRAM  APLIKACJI  II  ROK 

  

Zajęcia konwersatoryjne i ćwiczeniowe: 

  

I.  Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy 

prawnego  

 Konwersatoria: 3 godzin, w tym: 
- historia świadczenia pomocy prawnej  - 1 godzina 

- zasady etyki zawodowej   - 1 godzina 

- postępowanie przed rzecznikiem dyscyplinarnym i sądem dyscyplinarnym  - 1 godzina 

 Ćwiczenia: 6 godzin: 
- praca na wzorcowych aktach dyscyplinarnych 

  

II. Prawo rodzinne i opiekuńcze 

 Konwersatoria: 9 godzin w tym: 
- małżeństwo, stosunki miedzy małżonkami, małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa, separacja;  

 - 5 godzin 

- władza rodzicielska, stosunki między rodzicami a dziećmi, obowiązek alimentacyjny, postępowania 

zmierzające do rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka, postępowanie o zezwolenie na dokonanie przez 

rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka  

 - 4 godzin 

 Ćwiczenia: 15 godzin w tym: 
- sporządzanie projektu pozwu o alimenty,    - 3 godziny, 

- sporządzanie projektu wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem,   - 3 godziny, 

- istotne elementy pozwu o rozwód i wniosku o separację i o jej zniesienie   - 5 godziny 

- sporządzanie wniosków w sprawach z zakresu akt stanu cywilnego,   - 4 godziny 

  

III. Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń 

 Konwersatoria: 18 godzin 

 Ćwiczenia: 6 godzin 

 

IV. Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe, postępowanie w sprawach o wykroczenia. 

 Konwersatoria: 21 godzin 

 Ćwiczenia: 30 godzin w tym: 
- sporządzanie aktów oskarżenia (w tym subsydiarny akt oskarżenia)    - 8 godzin 

- sporządzanie apelacji i kasacji         - 16 godzin 

- symulacja rozprawy karnej          - 6 godziny 

  

V. Prawo spółek handlowych  Konwersatoria: 15 godzin 

 Ćwiczenia: 30 godzin, w tym: 
- w tym analiza i sporządzanie projektów umów spółek prawa handlowego  - 11 godzin, 
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- sporządzanie projektów uchwał różnych organów podejmowanych w spółkach prawa 

handlowego   - 10 godzin 

- sporządzanie projektów środków zaskarżania uchwał   - 5 godzin 

- przygotowanie i przeprowadzenie walnego zgromadzenia wspólników wraz z projektami uchwał  

i wyborami  - 4 godziny 

  

VI. Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne 

 Konwersatoria: 6 godzin 

 Ćwiczenia: 9 godzin, w tym: 
- w tym sporządzanie projektów pism i wniosków z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego: wniosek o 

ogłoszenie upadłości likwidacyjnej i z możliwością zawarcia układu, pozew o wyłączenie 

z masy upadłości, zgłoszenie wierzytelności w oparciu o art. 109 ust. 2 prawa upadłościowego 

i naprawczego, zwołanie wstępnego zgromadzenia wierzycieli i zatwierdzenie układu. 

 

VII. Prawo gospodarcze 

 Konwersatoria: 21 godziny 

 Ćwiczenia: 39 godzin w tym: 
- sporządzanie umów w sprawach gospodarczych: umowa najmu lokalu użytkowego, umowa o roboty 

budowlane, umowa dostawy, umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, umowy nienazwane  

 - 18 godzin 

- analiza statutów stowarzyszeń i fundacji, spółdzielni rejestrowanych w KRS - 6 godzin 

- analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji przetargowej w zamówieniach 

publicznych,    - 11 godzin 

- elektroniczny system krajowego rejestru sądowego – analiza uzyskanych informacji oraz techniki 

sporządzania wniosków  - 4 godziny 

  

VIII. Negocjacje oraz reprezentowanie strony w postępowaniu mediacyjnym  

 Ćwiczenia: 12 godzin w tym: 
- rola radcy prawnego przy przygotowaniu klienta do negocjacji  - 1 godzina 

- specyfikacja mediacji wielostronnych i międzynarodowych  - 1 godzina 

- metody wychodzenia z impasu w negocjacjach  - 2 godziny 

- reprezentacja klienta w mediacji   - 2 godziny 

- trójkąt reprezentacji w mediacji  - 2 godziny 

- negocjacje jako element praktyki radcy prawnego   - 2 godziny 

- kryteria doboru strategii i technik negocjacyjnych  - 2 godziny 

  

 RAZEM:240 godzin 

Kolokwia: 
I. Prawo gospodarcze 

II. Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne. 

III. Prawo rodzinne i opiekuńcze. 

IV. Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks 

wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia 

  

Praktyki: 
- 40 jednodniowych zajęć praktycznych w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub 

radców prawnych i adwokatów (jeden raz w tygodniu) – 10 miesięcy, 

- udział w co najmniej 6 rozprawach. 

  

  

PROGRAM  APLIKACJI  III ROK 

  

Zajęcia konwersatoryjne i ćwiczeniowe: 

I. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego 

 Konwersatoria: 6 godzin, w tym: 
- zasady etyki radcy prawnego 

- postępowanie przed sądem dyscyplinarnym i postępowanie odwoławcze 

 Ćwiczenia: 18 godzin, w tym: 
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- ćwiczenia na wzorcowych aktach dyscyplinarnych       - 12 godzin 

- przygotowanie i praktyczne nauczanie zadań z piątej części egzaminu Radcowskiego  - 6 godzin 

  

II. Prawo administracyjne ustrojowe i materialne 

 Konwersatoria: 15 godzin 

 Ćwiczenia: 15 godzin: 
- z zakresu  sporządzania projektów aktów prawa miejscowego, rozstrzygnięć i innych aktów organów 

administracji publicznej  

  

III. Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne 

 Konwersatoria: 15 godzin 

 Ćwiczenia: 40 godzin w tym: 
- z zakresu sporządzania projektów aktów administracyjnych (aktów stosowania prawa), a także decyzji 

administracyjnych oraz decyzji w toku postępowania egzekucyjnego w administracji 

 - 20 godzin, 

- z zakresu sporządzania przysługujących zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w toku 

postępowania administracyjnego (skarga administracyjna, skarga kasacyjna)  - 20 godzin 

  

IV. Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne 

 Konwersatoria: 24 godziny 

 Ćwiczenia: 24 godziny: 
-z zakresu sporządzania projektów decyzji organów I i II instancji, sporządzanie projektów odwołań, zażaleń 

w   sprawach podatkowych i celnych, skargi do WSA w oparciu o podstawy prawne ustawy ordynacja 

podatkowa 

 

V. Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka   

 Konwersatoria: 20 godzin 

 Ćwiczenia: 12 godzin: 
- w tym ćwiczenia z zakresu formułowania pytań prejudycjalnych, formułowania skargi do ETPC 

 

VI. Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce (innych niż Sądy powszechne i 

Prokuratura). 

 Konwersatoria: 6 godzin 

 Ćwiczenia: 6 godzin, w tym: 
- sporządzanie skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym 

prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki 

- sporządzanie skargi konstytucyjnej. 

  

VII. Marketing usług prawniczych. Zarządzanie kancelarią lub działem prawnym. Psychologiczne 

aspekty pracy prawnika.   Ćwiczenia - 18 godzin 

 

VIII. Zajęcia powtórkowe z kc i kpc   Ćwiczenia - 11 godzin 

- w zakresie sporządzania środków zaskarżenia orzeczeń w postępowaniu cywilnym 

 

IX. Zajęcia powtórkowe z kk, kpk   Ćwiczenia - 10 godzin 
- w zakresie sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu karnym” 

 

 RAZEM: 240 godzin 

Kolokwia: 
I. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja  

i funkcjonowanie samorządu radców prawnych 

II. Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministaracyjne, prawo 

finansowe i podatkowe 

  

Praktyki: 
-  28 jednodniowych zajęć praktycznych w kancelariach radców prawnych, spółkach radców     prawnych lub 

radców prawnych i adwokatów (jeden raz w tygodniu) – 7 miesięcy, 
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-  4 jednodniowe zajęcia praktyczne w organach administracji rządowej (w tym również 

administracji  zespolonej i niezespolonej) – 1 miesiąc, 

-  4 jednodniowe zajęcia praktyczne w organach administracji samorządowej – 1 miesiąc, 

-  4 jednodniowe zajęcia praktyczne w organach skarbowych – 1 miesiąc, 

-  w przypadku braku możliwości odbycia praktyk w organach administracji rządowej, samorządowej lub 

organach skarbowych – 12 jednodniowych zajęć praktycznych w kancelariach radców prawnych spółkach 

radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, zajmujących się m.in. obsługą jednostek samorządu 

terytorialnego, organów podatkowych, administracji rządowej, a także klientów indywidualnych i podmiotów 

będących stroną postępowań administracyjnych lub podatkowych – przez 3 miesiące, 

-  udział w co najmniej 6 rozprawach. 

  
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA Nr 197/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu zajęć aplikantów w roku szkoleniowym 2023 

 

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr 783/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r. 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zatwierdza się szczegółowy harmonogram zajęć aplikantów I, II i III roku w roku szkoleniowym 2023 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.    

 

§ 2. 

Upoważnia się Kierownika Szkolenia Aplikantów do wprowadzania zmian w harmonogramie zajęć aplikantów. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 197/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby  

Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 13 grudnia 2022 r. 

I ROK aplikacji radcowskiej 2023 r.  

zajęcia odbywają się w soboty  - ul. Warmińska 14 lok. 6 

cyfra w nawiasie oznacza ilość godzin zajęć 

1 godz. zajęć = 45 min 

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PLANU ZAJĘĆ. ZMIANY NANOSZONE SĄ KOLOROWĄ CZCIONKĄ          

Ostatnia zmiana: …………………………….. 

 

STYCZEŃ 

2023 

14.01.2023. sobota 21.01.2023. sobota 28.01.2023. sobota 

09,00 – Zasady wykonywania 
zawodu radcy prawnego – 
Wicedziekan  
r. pr. M. Korwek (4) 
 
12,30 – Prawo pracy –  
SSN B. Bieniek (4) 
 

09,00 – Zasady wykonywania 
zawodu radcy prawnego – 
Wicedziekan  
r. pr. M. Korwek (4) 
 
12,30–  zasady wykonywania 
zawodu radcy prawnego – Z-ca 
Rzecznika Dyscyplinarnego  
r.pr. D. Woźniak (5) 

9,00 – Ubezpieczenia 
Społeczne – SSO B. 
Urbańska-Woike (4) 
 
 
12,30 – Prawo cywilne– SSO 
A. Żegarska (4)  
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LUTY 

2023 

4.02.2023 sobota 11.02.2023. sobota 25.02.2023. sobota 

9,00 – Zasady wykonywania 

zawodu radcy prawnego – 

Wicedziekan  

r. pr. M. Korwek (4) 

 

12,30– Prawo pracy –  

SSN B. Bieniek (4) 

 

9,00 – Zasady wykonywania 

zawodu radcy prawnego – 

Wicedziekan  

r. pr. M. Korwek (4) 

 

12,30 – Prawo pracy –  

SSN B. Bieniek (4) 

 

9,00 – Ubezpieczenia 

Społeczne – SSO B. Urbańska-

Woike (5) 

 

 

13,15 –   Prawo pracy –  

SSN B. Bieniek (4) 

 

MARZEC 

2023 

4.03.2023. sobota 11.03.2023. sobota 18.03.2023. sobota 25.03.2023. sobota 

9,00 – Ubezpieczenia 

Społeczne – SSO B. 

Urbańska-Woike (4) 

 

12,30– Prawo pracy –  

SSN B. Bieniek (4) 

9,00– Prawo cywilne – 

SSO A. Żegarska (4) 

 

12,30 – Prawo cywilne –  

SSO A. Żegarska (4) 

9,00– Prawo cywilne – 

SSO A. Żegarska (4) 

 

12,30 – Prawo cywilne –  

SSO A. Żegarska (4) 

 

9,00 – Prawo pracy –  

SSN B. Bieniek (4) 

 

12,30 – 

Ubezpieczenia 

Społeczne – SSO B. 

Urbańska-Woike (5) 

 

KWIECIEŃ 

2023 

1.04.2023. sobota 15.04.2023. sobota 22.04.2023. sobota 

9,00 – Prawo pracy –  

SSN B. Bieniek (4) 

 

 

12,30 – Prawo cywilne – 

SSO A. Żegarska (5) 

 

9,00 – Prawo cywilne –  

SSO A. Żegarska (4) 

 

 

12,30 – Prawo cywilne –  

SSO A. Żegarska (4) 

 

9,00 – Prawo pracy –  

SSN B. Bieniek (4) 

 

 

12,30 – Prawo cywilne – 

SSO J. Barczewski (4) 

 

MAJ    

2023 

06.05.2023. sobota 13.05.2023. sobota 20.05.2023. sobota 27.05.2023. sobota 

9,00– Prawo cywilne 

– SSO A. Żegarska (4) 

 

 

 

12,30 – Prawo 

cywilne – SSO A. 

Żegarska (4) 

9,00 –Prawo 

cywilne – SSO J. 

Barczewski (4) 

 

 

12,30- Prawo 

cywilne – SSO J. 

Barczewski (4) 
 

9,00– Ustawa o 

księgach wieczystych i 

hipotece –  

SSR A. Brzoskowska (6) 

 

 

14,15 - Organizacja 

prokuratury i 

informatyzacja, 

czynności prokuratora 

związane z wpływem 

zawiadomień o 

podejrzeniu popełnienia 

9,00 – Prawo cywilne –  

SSO J. Barczewski (4) 

 

 

12,30 – Prawo cywilne – 

SSO J. Barczewski (4) 
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przestępstwa – prok. 

…………………………..(2) 

 

 

CZERWIEC 

2023 

3.06.2023. sobota 17.06.2023. sobota 24.06.2023. sobota 

9,00 - Postępowanie 

cywilne – SSO A. Żegarska 

(4) 

 

12,30 – Postępowanie 

cywilne –  

SSO A. Żegarska (4) 

9,00 – Sztuka prezentacji i 

przekonywania – prof. 

nadzw. dr hab. A. 

Frankowiak (6) 

9,00 – Postępowanie 

cywilne – SSO A. Żegarska 

(4) 

 

12,30 – Postępowanie 

cywilne – SSO A. Żegarska 

(4) 

 

 

SIERPIEŃ 

2023 

19.08.2023 sobota 26.08.2023. sobota 

9,00 – Postępowanie cywilne –  

SSO A. Żegarska (4) 

 

12,30 – Postępowanie cywilne 

– SSO A. Żegarska (4) 

9,00 –Komunikacja z 

klientem- prof. nadzw. dr 

hab. A. Frankowiak  (6) 

 

 

 

WRZESIEŃ 

2023 

02.09.2023. 

sobota 

9.09.2023. 

sobota 

16.09.2023. 

sobota 

23.09.2023. 

sobota 

30.09.2023 

sobota 

9,00 – 
Postępowanie 
cywilne – SSO A. 
Żegarska (4) 
 
12,30 – 
Postępowanie 
cywilne – SSO A. 
Żegarska (4) 
 

9,00 – Prawo 
wekslowe –  
r.pr. M. Bieniek 
(6) 
 
 

9,00 –   
Postępowanie 
cywilne – SSO A. 
Żegarska (4) 
 
12,30 –  
Postępowanie 
cywilne – SSO A. 
Żegarska (4) 
 

9,00- Retoryka i 

erystyka – 

H. Wilczyńska- 

Godlewska (6) 

 

9,00 – 

Postępowanie 

cywilne – SSO A. 

Żegarska (4) 

 

 

12,30 -

Postępowanie 

cywilne – SSO A. 

Żegarska (4) 
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PAŹDZIERNIK 

2023 

07.10.2023. sobota  14.10.2023. sobota 21.10. 2023. sobota 28.10.2023. sobota 

9,00 – 

Postępowanie 

cywilne – SSO A. 

Żegarska (4) 

 

12,30 – 

Postępowanie 

cywilne – SSO A. 

Żegarska (4) 

 

9,00- Organizacja sądów 

powszechnych, czynności 

przewodniczącego 

wydziału i sędziego 

związane z wpływem 

pozwu  –  ………………. (2) 

 

10,45 - Informatyzacja 

sądów powszechnych, 

Funkcjonowanie 

sekretariatu sądów 

powszechnych, rodzaj ksiąg 

sądowych i rejestrów. 

– ………………………….. (2) 

09,00 – 

Postępowanie 

cywilne –  

SSO A. Żegarska (4) 

 

 

12,30 –   

Postępowanie 

cywilne – SSO A. 

Żegarska (4) 

 

9,00 Postępowanie 

cywilne – A. 

Żegarska (4) 

 

 

12,30 – 

Postępowanie 

cywilne – SSO A. 

Żegarska (4) 

 

II ROK aplikacji radcowskiej 2023 r.   

zajęcia odbywają się w soboty  -ul. Warmińska 14 lok. 8 

cyfra w nawiasie oznacza ilość godzin zajęć  

1 godz. zajęć = 45 min  

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PLANU ZAJĘĆ. ZMIANY NANOSZONE SĄ KOLOROWĄ CZCIONKĄ          
Ostatnia zmiana:  

 

 

STYCZEŃ   
2023  

14.01.2023. sobota  21.01.2023. sobota  28.01.2023. sobota  

 9,00 - Pr. Gospodarcze – KRS –  
r.pr. A Kurzyńska (4)   
 

 12,30 – Prawo upadłościowe i  
restrukturyzacyjne –SSR J. Bury 
(4) 

 9,00 – KSH –  r.pr. A. 
Kurzyńska(4) 

 
 12,30 – Prawo karne –   
 SSO A. Barczak (4) 

 9,00 - Prawo karne –   
SSO A. Barczak (4)  
 
 12,30 – KSH –   
r.pr. A. Kurzyńska (4)  

 

 

LUTY  

2023  

4.02.2023 sobota 11.02.2023. sobota  25.02.2023. sobota  

9,00 – prawo upadłościowe i 
restrukturyzacyjne – SSR J. Bury 
(4)  
 
12,30 – Prawo rodzinne –  SSO 
J. Biernat-Kalinowska (4)  
 

9,00 –   Prawo karne – SSO  
A. Barczak (4)  
 
12,30 – KSH –   
r.pr. A. Kurzyńska (4)  
 

9,00 – Prawo rodzinne –  SSO 
J. Biernat-Kalinowska (4)  
 
12,30 –  KSH –   
r.pr. A. Kurzyńska (4) 
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MARZEC  
2023  

4.03.2023 sobota  11.03.2023 sobota  18.03.2023 sobota  25.03.2023 sobota  

9,00 – Prawo karne  
– SSO A. Barczak (4)  
 
 
12,30 – prawo 
upadłościowe i 
restrukturyzacyjne – 
SSR J. Bury (3) 

9,00 – Prawo 
upadłościowe i 
restrukturyzacyjne – 
SSR J. Bury (4) 
 
12,30 – Prawo karne –   
SSO A. Barczak (4)  
 

9,00 – Prawo rodzinne – 
SSO  
J. Biernat-Kalinowska (4)  
 
 
12,30 – KSH –   
r.pr. A. Kurzyńska (4)  
 

09,00 –   Prawo karne –  
SSO A. Barczak (4)  
 
 
12,30 –   Pr. 
Gospodarcze – pr. 
przewozowe –   
r.pr. M. Włodarczyk (4) 
 

 

 

KWIECIEŃ  
2023  

1.04.2023. sobota  15.04.2023. sobota  22.04.2023. sobota  

9,00 –  KSH –  r.pr. A. 
Kurzyńska (4) 
 
12,30 – Prawo rodzinne –  
SSO J. Biernat-Kalinowska 
(4) 

9,00 – KPK –  SSO A. Barczak 

(4)  

 

12,30 –  KSH –   
r.pr. A. Kurzyńska (4) 

9,00 – Prawo rodzinne – SSO J. 
Biernat-Kalinowska (4) 
 
12,30 – KSH –   
r.pr. A. Kurzyńska (5)  
 

 

 

MAJ     
2023  

6.05.2023. sobota  13.05.2023 sobota 20.05.2023. sobota  27.05.2023. sobota  

9,00 – KPK –  SSO A. 
Barczak (4)  
 
 
12,30 – Pr. Gospodarcze – 
zamówienia publiczne – 
r.pr. B. Artymowicz (4) 
 

9,00 –  KSH –   
r.pr. A. Kurzyńska (4) 
 
 
12,30 – Ubezpieczenia  
majątkowe i osobowe  
–  r.pr. J. Samul (4) 

9,00 – Prawo 
rodzinne – SSO  
J. Biernat-Kalinowska 
(4)  
 
 
12,30 – KPK –  SSO A. 
Barczak (4)  

9,00 –  KSH –   
r.pr. A. Kurzyńska (4) 
 
 
12,30 - Pr. 
Gospodarcze  
– r.pr. T. Parkasiewicz 
(4)  

 

 

CZERWIEC  
2023  

3.06.2023. sobota  17.06.2023. sobota  24.06.2023. sobota  

9,00 - Ubezpieczenia  
majątkowe i osobowe  
–  r.pr. J. Samul (4)  
 
12,30 – Zasady wykonywania zawodu 
– r.pr. K. Górecki (4) 

9,00 –  KSH –   
r.pr. A. Kurzyńska (4) 
 
12,30 – KPK –   
SSO A. Barczak (4)  

9,00- KPK –SSO A. Barczak (4)  
 
12,30 - Pr. Gospodarcze pr. 
Spółdzielcze - r.pr. B. 
Gonkiewicz (4) 
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SIERPIEŃ  
2023  

19.08.2023. sobota  26.08.2023. sobota  

9,00 – KPK –   SSO A. Barczak (4)  
 
12,30 – Pr. Gospodarcze – zamówienia 
publiczne – r.pr. B. Artymowicz (4) 
 

9,00 – Zasady wykonywania zawodu –  
r.pr. K. Górecki (5) 
 
13,15 – Pr.  
Gospodarcze – r.pr. T. Parkasiewicz (4)  
 

 

 

 

WRZESIEŃ  
2023  

2.09.2023. 
sobota  

9.09.2023. 
sobota  

16.09.2023. sobota  23.09.2023  
sobota 

30.09.2023 
sobota 

9,00– Pr. 
Gospodarcze 
pr. 
spółdzielcze 
r.pr. B. 
Gonkiewicz (4)  
 
12,30 – KPK –  
SSO A. Barczak 
(4)  
 

 

9,00- Pr. 
Gospodarcze –   
r.pr. T. 
Parkasiewicz (5)  
 
13,15 – 
Negocjacje oraz 
reprezentacja 
strony w 
postępowaniu 
mediacyjnym –
M. Podraska (4) 

9,00 – KPK –  
SSO A. 
Barczak (4)  
 
 
12,30 - Pr. 
Gospodarcze –  pr. 
spółdzielcze – r.pr. 
B. Gonkiewicz (4)  
 

9,00 – Pr. 
Gospodarcze – 
zamówienia 
publiczne – r.pr. 

B. Artymowicz 
(4)  
 
12,30 –  
Negocjacje oraz 
reprezentacja 
strony w 
postępowaniu 
mediacyjnym –
M. Podraska (4) 

9,00- KPK –  SSO 
A. Barczak (4) 
 
 
12,30 – 
Negocjacje oraz 
reprezentacja 
strony w 
postępowaniu 
mediacyjnym –
M. Podraska (4) 

 

 

PAŹDZIERNIK  
2023  

7.10.2023 sobota 14.10.2023. sobota  21.10.2023. sobota  

09,00 ––  KPK SSO A. 
Barczak (4)   
 
 
 
12,30 – KPK –  
SSO A. 
Barczak(4)  
 

9,00 – Pr.  
Gospodarcze –  
pr. autorskie    
r.pr. L. Napierała (4)  
 
12,30 – Pr.  
Gospodarcze – pr. 
autorskie –  r.pr. L. 
Napierała (3) 

9,00 – KPK –  SSO A. 
Barczak (4)  
 
 
 
12,30 – KPK –   
SSO A. Barczak (3)  
 
 

 

III ROK aplikacji radcowskiej 2023 r.  

zajęcia odbywają się w piątki  – ul. Warmińska 14 lok.8 

cyfra w nawiasie oznacza ilość godzin zajęć 

1 godz. zajęć = 45 min 

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PLANU ZAJĘĆ. ZMIANY NANOSZONE SĄ KOLOROWĄ CZCIONKĄ          

Ostatnia zmiana: …………………………… 
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STYCZEŃ 

2023 

13.01.2023. piątek  20.01.2023. piątek 27.01.2023. piątek 

9,00 – Postępowanie 

administracyjne – r.pr. B. 

Muzyczuk (4) 

 

 

12,30 – Postępowanie 

administracyjne – r.pr. B. 

Muzyczuk (4) 

9,00 – Prawo UE –  

SSO J. Barczewski (4) 

 

 

12,30 – Postępowanie 

administracyjne – r.pr. B. 

Muzyczuk (5) 

9,00 – Ustrój samorządu 

terytorialnego – r.pr. B. 

Muzyczuk (3) 

 

 

11,45 - Postępowanie 

administracyjne –  

r.pr. B. Muzyczuk (4) 

 

 

LUTY 

2023 

3.02.2023.  piątek 10.02.2023. piątek 24.02.2023. piątek 

9,00 – Prawo UE –  

SSO J. Barczewski (4) 

 

 

12,30 –  Prawo UE – SSO J. 

Barczewski (4) 

9,00 – Prawo UE –  

SSO J. Barczewski (4) 

 

 

12,30 – Prawo UE –  

SSO J. Barczewski (4) 

9,00 – zasady wykonywania 

zawodu – r.pr. K. Górecki 

(4) 

12,30 – zasady 

wykonywania zawodu – 

r.pr. K. Górecki (4) 

 

 

MARZEC 

2023 

3.03.2023. piątek 10.03.2023. piątek  17.03.2023. piątek 24.03.2023. 

piątek 

31.03.2023. 

piątek 

9,00 – Pr. 

administracyjne –  

r.pr. A. Barkowska 

(4) 

 

12,30 – Pr. 

administracyjne –  

r.pr. A. Barkowska 

(4) 

9,00 – zasady 

wykonywania 

zawodu –  

r.pr. K. Górecki (4) 

 

12,30  – zasady 

wykonywania 

zawodu –  

r.pr. K. Górecki (4) 

9,00 – Prawo UE –  

SSO J. Barczewski 

(4) 

 

 

12,30 – Pr. 

administracyjne – 

r.pr. A. Barkowska 

(5) 

 

9,00 – Prawo UE 

–  

SSO J. 

Barczewski (4) 

 

 

12,30  – zasady 

wykonywania 

zawodu – r.pr. 

K. Górecki (4) 

9,00 – Prawo UE 

–  

SSO J. Barczewski 

(4) 

 

 

12,30 – zasady 

wykonywania 

zawodu –  

r.pr. K. Górecki 

(4) 

 

 

KWIECIEŃ 

2023 

14.04.2023. piątek 21.04.2023. piątek 

9,00 – Prawo konstytucyjne. Ustrój 

organów ochrony prawnej w Polsce 

– r.pr. dr hab. S. Bułajewski (4) 

 

12,30 – Postępowanie 

sądowoadministracyjne 

– S WSA P. Chybicki (4) 

9,00 – Pr. administracyjne –  

r.pr. A. Barkowska (4) 

 

 

12,30 – Pr. administracyjne – r.pr. A. 

Barkowska (4) 
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MAJ  

2023 

5.05.2023. piątek 12.05.2023. piątek 19.05.2023. piątek 26.05.2023. 

piątek  

 

9,00 –Postępowanie 

sądowoadministracyjne 

– S WSA P. Chybicki (4) 

 

 

12,30 – Pr. 

administracyjne –  

r.pr. A. Barkowska (4) 

 

9,00 - Pr. administracyjne 

– r.pr. A. Barkowska (5) 

 

 

 

13,15 – Prawo celne –  

r.pr. P. Marciniak (4) 

 

 

 

 

9,00 –Postępowanie 

sądowoadministracyjne 

– S WSA P. Chybicki (4) 

 

 

 

 

 

9,00 – marketing 

usług prawniczych 

i komunikacja z 

klientem – prof. 

nadzw. dr hab. A. 

Frankowiak (6) 

 

 

 

CZERWIEC 

2023 

2.06.2023. piątek 16.06.2023. piątek 23.06.2023 piątek 30.06.2023 piątek 

9,00 – Prawo 

podatkowe –  

r.pr. J. Roszczyk (4) 

 

12,30 – Prawo 

podatkowe – r.pr. 

J. Roszczyk (4) 

9,00 – Finanse publiczne 

–  r.pr. dr hab. M. 

Mariański (4) 

 

12,30 – Postępowanie 

sądowoadministracyjne 

– S WSA P. Chybicki (4) 

9,00 – Prawo 

podatkowe –  

r.pr. J. Roszczyk (4) 

 

12,30 – Prawo 

podatkowe – r.pr. J. 

Roszczyk (4) 

9,00– Postępowanie 

sądowoadministracyjne – 

S WSA P. Chybicki (3) 

 

11,45 Psychologiczne 

aspekty pracy prawnika – 

prof. nadzw. dr hab. A. 

Frankowiak (6) 

 

 

 

 

SIERPIEŃ 

2023 

18.08.2023. piątek 25.08.2023. piątek 

9,00 – Prawo konstytucyjne. Ustrój 

organów ochrony prawnej w Polsce – 

r.pr. dr hab. S. Bułajewski (4) 

 

12,30 – Prawo konstytucyjne. Ustrój 

organów ochrony prawnej w Polsce – 

r.pr. dr hab. S. Bułajewski (4) 

9,00 – Postępowanie administracyjne – 

r.pr. B. Muzyczuk (4) 

 

12,30 – Postępowanie administracyjne – 

r.pr. B. Muzyczuk (4) 

 

WRZESIEŃ 

2023 

1.09.2023. 

piątek 

08.09.2023. 

piątek 

15.09.2023. 

piątek   

22.09.2023. 

piątek   

29.09.2023. 

piątek 

9,00 KPK – 

powtórka –  

SSO A. Barczak 

(4) 

 

 

12,30 – KPK – 

powtórka – SSO 

A. Barczak (3) 

 

9,00 – KPC – 

powtórka –  

SSO A. Żegarska 

(4) 

 

 

12,30 – KPC – 

powtórka –  

SSO A. Żegarska 

(4) 

 

9,00 – KPC – 

powtórka –  

SSO A. Żegarska 

(3) 

 

 

11,45 – KPK – 

powtórka – SSO 

A. Barczak (3) 

 

9,00 – Prawo 

podatkowe – 

r.pr. M. 

Tymburski (4) 

 

 

12,30 – Prawo 

podatkowe - 

r.pr. M. 

Tymburski (4) 

 

9,00 – Prawo 

podatkowe – 

r.pr. M. 

Tymburski (4) 

 

 

12,30 – Prawo 

podatkowe - 

r.pr. M. 

Tymburski (4) 
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PAŹDZIERNIK 

2023 

06.10.2023. piątek 13.10.2023. piątek 

 

20.10.2023 piątek 

9,00 – Prawo podatkowe –

r.pr. M. Tymburski (4) 

 

 

 

12,30 – Prawo podatkowe -

r.pr. M. Tymburski (4) 

 

 

09,00 – Egzekucja  

w administracji  –  

r.pr. B. Muzyczuk (4) 

 

 

12,30 – Egzekucja  

w administracji  –  

r.pr. B. Muzyczuk (4) 

9,00 – Zarządzanie kancelarią 

lub działem prawnym – prof. 

nadzw. dr hab. A. Frankowiak 

(4) 

 

12,30 – Zarządzanie kancelarią 

lub działem prawnym – prof. 

nadzw. dr hab. A. Frankowiak 

(2) 
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UCHWAŁA Nr 198/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie przepisów porządkowych odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 

2023 

 

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 

783/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zajęcia szkoleniowe na aplikacji radcowskiej, prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych  

w Olsztynie, realizowane są w formie konwersatoriów i ćwiczeń oraz praktyk, zgodnie z programem aplikacji, 

uchwalonym przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz planem szkolenia, uchwalanym przez 

Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.  

 

§ 2. 

1. Konwersatoria i ćwiczenia odbywają się:  

1) dla pierwszego roku aplikacji radcowskiej – w Centrum Szkolenia przy ul. Warmińskiej 14  

w Olsztynie; 

2) dla drugiego roku aplikacji radcowskiej – w Centrum Szkolenia przy ul. Warmińskiej 14 w Olsztynie; 

3) dla trzeciego roku aplikacji radcowskiej – w Centrum Szkolenia przy ul. Warmińskiej 14 w Olsztynie. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przeprowadzenie konwersatoriów lub ćwiczeń 

w innych miejscach, niż wskazane w ust. 1, po uprzednim zawiadomieniu aplikantów, dokonanym z 

odpowiednim wyprzedzeniem. 

3. W czasie trwania pandemii COVID-19 zajęcia na aplikacji radcowskiej będą odbywały się  

w systemie online poprzez platformę zoom. 

§ 3. 

1. Zajęcia szkoleniowe, o których mowa w § 2, z zastrzeżeniem wyjątków określonych  

w harmonogramie szkolenia, odbywają się w godzinach 9:00 – 15:30:  

1) dla I roku aplikacji – w soboty;  

2) dla II roku aplikacji – w soboty; 

3) dla III roku aplikacji – w piątki. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przeprowadzenie konwersatoriów lub ćwiczeń 

w innych dniach lub godzinach, niż wskazane w ust. 1, po uprzednim zawiadomieniu aplikantów, dokonanym 

z odpowiednim wyprzedzeniem.  

 

§ 4. 

1. Praktyki realizowane są przez aplikantów w wymiarze przewidzianym programem aplikacji.  

2. Aplikanci I roku odbywają zajęcia praktyczne wynikające z porozumienia zawartego na podstawie art. 32 ust. 

3a ustawy o radcach prawnych (pomiędzy KRRP a Ministrem Sprawiedliwości). 

2. Aplikanci III roku odbywają praktyki w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach administracji 

rządowej oraz organach skarbowych na podstawie skierowania przez OIRP.  

3. Aplikanci odbywają praktyki pod kierunkiem opiekuna praktyki, odpowiadającego za jej przebieg.  

4. Obecność na praktykach jest potwierdzania przez opiekuna praktyki w dzienniku aplikanta.  

 

§ 5. 

1. Aplikant jest obowiązany uczestniczyć w konwersatoriach i ćwiczeniach. 

2. Obecność na konwersatoriach i ćwiczeniach jest potwierdzana przez aplikanta własnoręcznym podpisem na 

liście obecności.  
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3. Lista obecności podpisywana jest przed rozpoczęciem każdego bloku zajęć.  

4. W czasie zajęć szkoleniowych w danym dniu można zarządzić sprawdzenie listy obecności kilka razy.  

5. Lista obecności jest dokumentem, na podstawie którego ustala się liczbę jednostek godzinowych,  

w czasie których aplikant był nieobecny na konwersatoriach lub ćwiczeniach w danym roku szkoleniowym.  

 

§ 6. 

Ogłoszenia i informacje w sprawach organizacyjnych, związanych z odbywaniem aplikacji są przekazywane 

aplikantom poprzez umieszczenie na stronie internetowej OIRP w Olsztynie oirp.olsztyn.pl. w zakładce: Dla 

Aplikantów. 

 

§ 7. 

W kwestiach estetyczno-porządkowych – należy dbać o utrzymanie porządku w pomieszczeniach,  

w których odbywają się zajęcia. 

 

§ 8. 

Aplikanci mają obowiązek bieżącego regulowania składek na rzecz samorządu (do końca każdego miesiąca – 

w wysokości 30 zł) oraz opłaty za aplikację. 

 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

  



Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniu 13 grudnia 2022 r. 

UCHWAŁA Nr 199/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie przekazania darowizny na rzecz XXXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 

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

podstawie § 27 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 391/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwala się, 

co następuje: 

 

§1. 

Wyraża się zgodę na przekazanie darowizny na rzecz XXXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do 

kwoty 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA Nr 200/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie dofinansowania wydarzenia świątecznego dla dzieci i wnuków radców prawnych  

 

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

podstawie § 27 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 391/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwala się, 

co następuje: 

 

§1. 

Wyraża się zgodę na dofinansowanie przez OIRP w Olsztynie wydarzenia świątecznego dla dzieci  

i wnuków radców prawnych OIRP w Olsztynie do kwoty 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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UCHWAŁA Nr 201/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie sfinansowania zakupu paczek świątecznych dla radców prawnych seniorów 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 poz. 75 ze zm.) 

oraz na podstawie § 27 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr 391/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 grudnia 2021 

r. uchwala się, co następuje: 

 

§1. 

Wyraża się zgodę na sfinansowanie zakupu paczek świątecznych dla radców prawnych seniorów Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Olsztynie, którzy osiągnęli wiek 75 lat i więcej, do kwoty 4000 zł (słownie: cztery 

tysiące złotych). 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 


