
Uchwała nr 1356/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Będzinie. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1356/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Starostwo Powiatowe w Będzinie 
 

Będzin, ul. Krasickiego 17a 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. KWOKA AGNIESZKA 

2. BAŁAZY AGNIESZKA 

3. PASTERNAK AGNIESZKA 

4. KARWEL JUSTYNA 

5. GAŁKA JOANNA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Będzin, ul. Sączewskiego 6 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. CHODUKIEWICZ MARCIN 

2. SOSNOWSKI ADRIAN 

3. GUBAŁA MARTA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1357/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Załącznik 

do uchwały nr 1357/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 

 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej 
 

Czechowice Dziedzice, ul. Nad Białką 1b 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. SUSKA AGNIESZKA 

2. ZIOŁO ALEKSANDER 

3. KOSMATY KATARZYNA 

4. SIWAK- KUMOR MONIKA 

5. NOWAK WIOLETTA (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Kozy, ul. Krakowska 5 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. MICHALSKA-JĘDRYS ANETA 

2. ANTKOWIAK ANNA 

3. PYCLIK MAREK 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1358/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1358/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
 

Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 17a 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. MAMICA MAŁGORZATA 

2. KUBICA DANUTA 

3. SULICH MAŁGORZATA (M) 

4. CZARNYNOGA-ZAJĄC KATARZYNA  

5. KAMIŃSKA - WALUK ELŻBIETA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Biała-Biała pl Opatrzności Bożej 18  

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. KUBICA MAGDALENA MARIA 

2. GÓRKA ANNA (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1359/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Bieruniu. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1359/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Starostwo Powiatowe w Bieruniu 
 

Lędziny, ul. Lędzińska 24 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. TAMOWSKI MARIUSZ (M) 

2. BOŁDYS MAŁGORZATA 

3. CYBULA JANUSZ 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1360/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Bytom. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1360/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
 

Bytom, ul. Modrzewskiego 5 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. ZIENTARA JUSTYNA (M) 

2. ŻERDZIŃSKA KATARZYNA 

3. SŁOTA-WADAS JOANNA (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Bytom, ul. Stolarzowicka 35 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. SŁOTA-WADAS JOANNA (M) 

2. MALINA TERESA 

3. ANKLEWICZ-OSTAFIN EWA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Bytom, ul. Żeromskiego 26 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. ŁAZAJ ŁUKASZ (M) 

2. ŻYCHLIŃSKI ROBERT 

3. KĘDZIERSKI DANIEL 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1361/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Chorzów. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1361/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miasta w Chorzowie 
 

Chorzów Batory, ul. St. Batorego 6 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. GRYMEL EDYTA (M) 

2. SÓJKA MIROSŁAW 

3. ZAŁĘCZNY KRYSTIAN 

4. KOSICKI LESZEK 

5. KAWECKA ANNA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1362/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1362/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie 
 

Chrzanów, ul. Partyzantów 2  

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. ŚWIERNIAK TOMASZ (M) 

2. GROTKOWSKA BARBARA 

3. BARANIAK PAWEŁ 

4. PRĘTKIEWICZ ŁUKASZ 

5. ADAMSKA MONIKA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1363/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1363/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Starostwo Powiatowe w Cieszynie 
 

Skoczów, ul. Mickiewicza 9 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. RYNCARZ KAROLINA 

2. SOCHA-SIKORA SYLWIA 

3. KUBICA AGNIESZKA 

4. JANIK KATARZYNA 

5. GAŁUSZKA JAN (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Goleszów, ul. Cieszyńska 29 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. SZEREMETA ANGELIKA (M) 

2. SIKORA JERZY 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1364/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1364/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 
 

Dąbrowa Górnicza, ul. Ofiar Katynia 93 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. KULIG-GĘGOTEK AGNIESZKA (M) 

2. SIEDLARSKA OLGA 

3. ŻUREK CEZARY 

4. ŻUCHOWSKA JUSTYNA 

5. KIDAWA ADRIANA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1365/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Gliwicach. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1365/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Starostwo Powiatowe w Gliwicach 
 

Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. ROMASZEWSKA IZABELA (M) 

2. BUREK ADRIAN 

3. ŻERDZIŃSKA KATARZYNA 

4. PANEK JAKUB 

5. KOMANDZIK JÓZEF 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1366/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Gliwice. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1366/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miejski w Gliwicach 
 

Gliwice, ul. Sikorskiego 134-1 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. TOMALA ALEKSANDRA 

2. ŚLEDŹ BARBARA (M) 

3. BOK - POLOK SANDRA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Gliwice, ul. Sikorskiego 134-2 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. PAWLAS MICHAŁ  

2. KLASIK ŁUKASZ 

3. BĄK - WARZECHA MAGDA 

4. WYMYSŁOWSKI MICHAŁ 

5. ŁASIŃSKA BEATA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1367/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1367/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miasta w Jastrzębiu Zdroju 
 

Jastrzębie Zdrój, ul. Wrzosowa 12a 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. MUSIOLIK DARIA 

2. DUDA KATARZYNA 

3. GRZYWACZ-ZIELONKA MONIKA (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1368/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Jaworzno. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1368/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miejski w Jaworznie 
 

Jaworzno, ul. Urzędnicza 11 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. ŻMIJA PATRYK 

2. GRUSZKA KRZYSZTOF 

3. WĄS KATARZYNA 

4. BOTOR SZYMON 

5. SOLNICA AGATA (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1369/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Katowice. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1369/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miasta Katowice 
 

Katowice, ul. Świdnicka 35a 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. KOWALSKA-KOCOT EWA 

2. GROTKOWSKA KATARZYNA 

3. KOZŁOWSKI ROBERT 

4. BRAJTSZEDEL PIOTR 

5. MYKIETYN NATALIA (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Katowice, ul. Hallera 28 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. KIDAWA-MĄCZKA ALICJA 

2. STOLECKI DANIEL 

3. ŚWIEBODA TOMASZ 

4. DUTKIEWICZ MARCIN (M) 

5. ŚWIERNIAK TOMASZ (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Katowice, ul. Markiefki 44a 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. BOGACZYK GRAŻYNA 

2. KANIA GRZEGORZ  

3. PIECHALAK PIOTR 

4. HETMAŃCZYK MONIKA (M) 

5. KACY IGNACY 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1370/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Mikołowie. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1370/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Starostwo Powiatowe w Mikołowie 
 

Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 23 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. SZKLARCZYK JAKUB 

2. SZCZERBA IRENA 

3. PALION RAFAŁ 

4. TRZCIŃSKI PAWEŁ (M) 

5. ŻOŁNA-LEWANDOWSKA ALEKSANDRA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1371/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Mysłowice. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1371/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miasta Mysłowice 
 

Mysłowice, ul. Laryskiej 7 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. IWAŃSKI ŁUKASZ 

2. SERWATKA-BABUCH PAULINA 

3. SULARZ JACEK (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1372/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Olkuszu. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 

  



Załącznik 

do uchwały nr 1372/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 

Starostwo Powiatowe w Olkuszu 
 

Olkusz, al. 1000-lecia 15c 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. POGODA PIOTR 

 
RADCOWIE PRAWNI ZASTĘPCY: 

1. DRZEWIECKA-KASZUBA ILONA 
 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1373/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1373/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 
 

Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. KUMOR PAWEŁ 

2. ŚWIĄTEK-NICZYPORUK BARBARA 

3. MARKIEWICZ JAKUB (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2a 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. CHUDERSKA MONIKA 

2. BANACH PIOTR (M) 

3. LORENC PAWEŁ (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Przeciszów, ul. Długa 6 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. NICZYPORUK EWELINA 

2. WOŹNICKA ANNA 

3. BANACH PIOTR (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1374/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Piekary Śląskie. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Załącznik 

do uchwały nr 1374/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miasta Piekary Śląskie 
 

Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. BREGUŁA KRZYSZTOF 

2. DOBOSZ-ROKITA DOMINIKA (M) 

3. PAWLAS Michał  

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 
 

  



Uchwała nr 1375/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Pszczynie. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1375/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Starostwo Powiatowe w Pszczynie 
 

Pszczyna, ul. 3 Maja 15 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. ŻOŁNA-LEWANDOWSKA ALEKSANDRA 

2. SOLNICA AGATA (M) 

3. SULICH MAŁGORZATA (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Pawłowice, ul. Wojska Polskiego 11 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. BIENIEK AGNIESZKA (M) 

2. KAMIŃSKA - WALUK ELŻBIETA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1376/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1376/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 
 

Pietrowice Wielkie, ul. 1 Maja 8b 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. GEBEL MARCIN (M) 

2. LEWANDOWSKA-FAC NATALIA (M) 

3. GRAD ADAM  

4. GASZ - SOLICH KAROLINA  

5. TOPÓR ELŻBIETA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1377/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Ruda Śląska. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1377/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miasta Ruda Śląska  
 

Halemba, ul. 1 Maja 32 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. WŁÓCZKO-KRAŚNIK JUDYTA (M) 

2. SYDOROWSKA WIKTORIA 

3. LAZAJ NICOLE 

4. DAMPC ŁUKASZ 

5. ZAJĄC AGNIESZKA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1378/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Rybniku. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Załącznik 

do uchwały nr 1378/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Starostwo Powiatowe w Rybniku 
 

Rybnik, ul. 3 Maja 31 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. GAWLIK ALANA (M) 

2. LEPIARCZYK WOJCIECH 

3. CUDAK MATEUSZ 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 
 

  



Uchwała nr 1379/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Rybnik. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1379/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miasta Rybnika 
 

Rybnik, ul. Rzeczna 8 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. PLINTA-KIERA IWONA (M) 

2. STANECZEK FRANCISZEK 

3. SURA KAMIL 

4. WODZISZ EDYTA 

5. GŁADYSZ MACIEJ 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1380/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Siemianowice Śląskie. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1380/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie 
 

Siemianowice Śl., ul. Szkolna 17 (MOPS) 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. PORWIT IWONA (M) 

2. KOMANDZIK-SZAŁAGAN JOANNA 

3. SZCZERBA IRENA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1381/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Sosnowiec. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1381/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miejski w Sosnowcu 
 

Sosnowiec, ul. 3 Maja 33 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. GWIZDAL-ŚWIĘTOŃ ANNA 

2. CZERWIŃSKI SZYMON 

3. SZOSTEK AGATA 

4. KAWALA ANDRZEJ 

5. KAMIŃSKI LESZEK 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 14 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. KACY IGNACY 

2. SZEWCZYK BARTOSZ 

3. KLEIN MARTA 

4. SNOCH KATARZYNA (M) 

5. BARCZYK MAGDALENA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1382/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1382/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej 
 

Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. GRABIŃSKA-GIERUSZCZAK ELIZA 

2. SŁOWIK PIOTR 

3. KOWALSKI JANUSZ 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1383/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Świętochłowice. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1383/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miejski w Świętochłowicach 
 

Świętochłowice, ul. Harcerska 1 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. BIŁGORAJSKI ARTUR (M) 

2. CYBULA JANUSZ 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1384/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1384/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
 

Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. MLECZ  MICHAŁ 

2. WINIARSKI KRZYSZTOF ADAM 

3. ŚLIWIŃSKA EDYTA (M) 

4. KĘDZIERSKI DANIEL 

5. JANOTA KATARZYNA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Wieszowa ul. Bytomska 154/ Radzionków ul. Plac Jana Pawła II 2/Tąpkowice ul. Zwycięstwa 17 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. WANAT-LEWCZUK MAŁGORZATA (M) 

2. KOMANDZIK-SZAŁAGAN JOANNA 

3. ANTOSZ-WĄSIK RENATA 

  

Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 
 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1385/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Tychy. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1385/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miasta Tychy 
 

Tychy, ul. Nowokościelna 27 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. LANGER KAROLINA 

2. WAWRZYCZEK PIOTR (M) 

3. JAWORSKA-ANTOS KATARZYNA 

4. MANOWSKI PIOTR 

5. PUCHOWICZ-PILORZ ALEKSANDRA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1386/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Wadowicach. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1386/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Starostwo Powiatowe w Wadowicach 
 

Andrychów, ul. Starowiejska 22B 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. ZAREMBA-WÓJCIK DOROTA 

2. MARKIEWICZ JAKUB (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Wadowice, ul. E.K.Wojtyłów 4 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. GRABIŃSKA-GIERUSZCZAK ELIZA 

2. HERÓD WOJCIECH 

3. STANEK PRZEMYSŁAW 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Kalwaria Zebrzydowska, ul. Jana Pawła II 7 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. KOLASA-KARSKA JOANNA ALICJA 

2. SŁOWIK AGATA 

3. KOWALSKI JANUSZ 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1387/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1387/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 
 

Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 164 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. GAŁUSZKA NATALIA (M) 

2. BUREK-KUŹNIK KATARZYNA 

3. HASINSKI ARTUR 

4. WOJTAS PAWEŁ 

5. HASINSKI ARKADIUSZ 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich 9a 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. GASZ - SOLICH KAROLINA  

2. HASINSKI ARKADIUSZ 

3. KOPEĆ EWELINA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1388/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Zabrze. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

  



Załącznik 

do uchwały nr 1388/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miejski w Zabrzu 
 

Zabrze, ul. Park Hutniczy 8 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. CZOCHARA MARZENA 

2. NOWAKOWSKA BARBARA 

3. SZAFRAŃSKI KAMIL 

4. SIENIAWSKI MATEUSZ 

5. MAZUR PAWEŁ (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Zabrze, ul. Stalmacha 7 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. KARST MICHAŁ  

2. KRAFT VIOLETTA 

3. BUDZIŁEK ANETA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1389/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1389/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Starostwo Powiatowe w Zawierciu 
 

ZAWIERCIE ul. Niedziałowskiego 22 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. WOŹNIAK MARTA 

2. SOBUSIK PRZEMYSŁAW (M) 

3. CUDAK MATEUSZ 

4. MORAWIEC-MROZIŃSKA MONIKA 

5. MAGIERA MATEUSZ 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1390/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Żory. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 



Załącznik 

do uchwały nr 1390/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 
 

Urząd Miasta Żory 
 

Żory, ul. Wodzisławska 1/1 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. DANCEWICZ WOJCIECH 

2. GABRIEL KAROLINA 

3. CZAJA JUSTYNA (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała nr 1391/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 

Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. ze zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania 

tej pomocy) (dalej „Regulamin”),  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

 

§ 1 

 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców 

w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 

postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Żywcu. 

 

§ 2 

 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Załącznik 

do uchwały nr 1391/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 17.11.2022r. 

 

Starostwo Powiatowe Żywiec 
 

Żywiec, ul. Krasińskiego 13  

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. ZYZAK BARBARA 

2. NIEMCZYK ILONA 

3. NOWAK WIOLETTA (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Żywiec, ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 24 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. MAŁYSIAK MAGDALENA 

2. CZESAK MONIKA 

3. LORENC PAWEŁ (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Węgierska Górka, ul. Zielona 37 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. NOWAKOWSKA-DŁUGOSZ AGNIESZKA 

2. KRZYŻOWSKA MAGDALENA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

  



Uchwała Nr 1392/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 17 listopada 2022r. 

w sprawie list radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2023 

 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945; dalej 

„Ustawa”) oraz § 4 w zw. z § 3 ust. 3 i ust. 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej 

Rady Radców Prawnych Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015r. z póżn.zm. (t.j stanowi załącznik do uchwały 

Nr 738/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2022r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i dokumentowania tej pomocy) (dalej „Regulamin”), 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

 uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się kompletne listy radców prawnych i ich zastępców wylosowanych według kolejności 

wylosowania i wyznaczania przeprowadzonego dnia 3 listopada 2022r. zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu. 

2. W przypadku konieczności wskazania starostom powiatów/miast na prawach powiatu, położonych na 

terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, radców prawnych do udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2023 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 

w tym radców prawnych – mediatorów, ponad lub w miejsce radców prawnych wyznaczonych, 

wskazanych w uchwałach Rady OIRP w Katowicach od Nr 1356/XI/2022 do Nr 1391/XI/2022 z dnia 17 

listopada 2022r., Rada OIRP w Katowicach upoważnia Dziekana Rady OIRP w Katowicach oraz 

właściwego Wicedziekana Rady OIRP w Katowicach do przekazania w oparciu o ustalone listy, 

właściwym powiatom list obejmujących dane kolejnych radców prawnych, w szczególności radców 

prawnych - mediatorów. 

3. W przypadku wyczerpania się list radców prawnych ustalonych według kolejności wylosowania  

i wyznaczenia przeprowadzonego dnia 3 listopada 2022r. zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 

Rada upoważnia Dziekana OIRP Katowicach oraz właściwego Wicedziekana Rady OIRP w Katowicach 

aby po przeprowadzeniu dodatkowego naboru, przedstawił właściwym starostom listy wyznaczonych 

radców prawnych oraz złożył informację Radzie na najbliższym posiedzeniu oraz do wskazywania 

zastępcy radcy prawnego do zastępowania wyznaczonego do punktu radcy prawnego, w przypadku 

gdy żaden wyznaczony w punkcie radca prawny nie podejmie się zastępstwa. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
  



Uzasadnienie 

 

W dniu 17 listopada 2022r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach podjęła uchwały kolejno 

o numerach od 1356/XI/2022 do 1391/XI/2022 w sprawie list radców prawnych i ich zastępców 

wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej w roku 2023.  

W związku z przekroczeniem ustalonej dla danego punktu liczby radców prawnych zgłaszających chęć 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w stosunku do liczby miejsc, pozostali zgłaszający się radcowie 

prawni wyznaczeni zostali po uprzednim przeprowadzeniu losowania zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu. 

Losowanie i wyznaczanie przeprowadzone w dniu 3 listopada 2022r. obejmowało zgłoszenia wszystkich 

radców prawnych wpisanych na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Katowicach, jakie wpłynęły w określonym terminie.  

W przypadku sygnalizacji od powiatów, informujących o konieczności wskazania kolejnych radców prawnych 

wyznaczonych do udzielania pomocy prawnej i/lub  radców prawnych – mediatorów w poszczególnych 

punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w przypadkach określonych w art. 11 ust. 12 Ustawy, powstaje 

konieczność niezwłocznego wskazania kolejnych radców prawnych wyznaczonych do udzielania takiej 

pomocy.  

W związku z powyższym Rada postanowiła upoważnić Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Katowicach oraz właściwego Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach do 

wskazywania powiatom radców prawnych z list zawierających dane kolejno wylosowanych i wyznaczonych 

zgodnie z Regulaminem radców prawnych, również do zastępowania wyznaczonych radców prawnych, 

w przypadku gdy żaden wyznaczony w punkcie radca prawny nie podejmie się zastępstwa, w szczególności 

radców prawnych - mediatorów wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 
Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 


