
Zasady uczestnictwa członków samorządu radcowskiego w wydarzeniach integracyjnych  
organizowanych i dofinansowywanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach 

(dalej: OIRP). 
 

 
Celem zapewnienia udziału jak największej liczbie radców prawnych w organizowanych przez OIRP 
wydarzeniach integracyjnych oraz celem uniknięcia sytuacji zapisywania się przez radców prawnych na 
poszczególne wydarzenia a następnie brakiem uczestnictwa w nich, bez wcześniejszego 
powiadomienia o tym fakcie OIRP, a także mając na uwadze, że na dane wydarzenie OIRP dysponuje 
ograniczoną liczbą miejsc i zmuszona jest do  zamykania  listy uczestników, co skutkuje pozbawieniem  
możliwości uczestnictwa przez inne uprawnione osoby,  przyjmuje się poniższe Zasady: 

1. W wydarzeniach  integracyjnych, organizowanych i dofinansowywanych przez OIRP, 
w szczególności koncertach, spektaklach, piknikach czy imprezach sportowych (dalej: 
Wydarzenia Integracyjne) mogą brać udział radcowie prawni wpisani na listę prowadzoną 
przez OIRP, którzy nie posiadają przeterminowanych zobowiązań wobec OIRP (składki, opłaty, 
dopłaty itd.). 

2. Jeżeli część kosztu uczestnictwa w Wydarzeniu  Integracyjnym jest finansowana przez OIRP 
(Wydarzenie  Integracyjne jest częściowo odpłatne) radca prawny zgłaszający chęć udziału 
w Wydarzeniu Integracyjnym obowiązany jest wnieść przypadającą na niego i osoby mu 
towarzyszące  ustaloną odpłatność przed terminem Wydarzenia  Integracyjnego. 

3. W przypadku zapisania się na Wydarzenie Integracyjne przez radcę prawnego, posiadającego 
przeterminowane zobowiązania wobec OIRP i dokonania przez niego opłaty za dane 
Wydarzenie Integracyjne, OIRP ma prawo odmowy uczestnictwa radcy prawnego w takim 
wydarzeniu. 

4. Radca prawny, który zgłosił chęć udziału w Wydarzeniu  Integracyjnym, powinien wziąć w nim  
udział osobiście, ewentualnie z osobami towarzyszącymi, których udział jest dopuszczony 
w ogłoszeniu o Wydarzeniu  Integracyjnym. 

5. Radca prawny rezygnujący z udziału w Wydarzeniu Integracyjnym powinien o tym 
poinformować OIRP w terminie nie późniejszym niż na  trzy dni robocze przed datą wydarzenia. 
W takiej sytuacji OIRP dokona zwrotu opłaty wniesionej przez radcę prawnego. 

6. W sytuacjach to uzasadniających Prezydium OIRP może podjąć decyzję o odmiennych zasadach 
uczestnictwa w  Wydarzeniu  Integracyjnym niż wskazane w niniejszych Zasadach. W takim 
przypadku zostanie to wskazane w ogłoszeniach o Wydarzeniu  Integracyjnym. 

7. Nieprzestrzeganie niniejszych Zasad może spowodować odmowę uczestnictwa radcy 
prawnego w kolejnych Wydarzeniach Integracyjnych. 

8. Ilekroć w niniejszych Zasadach mowa jest o radcy prawnym, dotyczy to odpowiednio aplikanta. 
9. Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 1 lutego 2020r. 
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