
Uchwała nr 1510/XI/2023 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 19 stycznia 2023r. 

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z działalności w zakresie pomocy socjalnej 

 

Działając na podstawie przepisu art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. 

Dz.U. z 2022. poz. 1166) oraz § 5 ust. 2 uchwały nr 49/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia  

26 lutego 2021r. w sprawie udzielania pomocy socjalnej członkom okręgowych izb radców prawnych, 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1.Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach postanawia o przyjęciu rocznego 

sprawozdania z działalności w zakresie pomocy socjalnej za rok 2022 oraz złożeniu sprawozdania 

Krajowej Radzie Radców Prawnych.  

2. Roczne sprawozdanie z działalności w zakresie pomocy socjalnej w roku 2022 stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

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. z 2021 poz. 2095 ze zm.). 
 

 



Załącznik  

do uchwały nr 1510/XI/2023  

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 19 stycznia 2023r. 

 

 

Roczne sprawozdanie z działalności w zakresie pomocy socjalnej za rok 2022 

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach w 2022 roku prowadziła działalność w zakresie 

pomocy socjalnej w oparciu o dwie Komisje – Komisję do spraw socjalnych oraz Komisję do spraw 

seniorów. 

 

Komisja do spraw socjalnych w składzie: 

 

1. r.pr. Katarzyna Jabłońska – Przewodnicząca  

2. r.pr. Małgorzata Kałuża 

3. r.pr. Monika Adamska 

4. r.pr. Katarzyna Balcer 

5. r.pr. Danuta Kubica 

 

podejmowała działania w oparciu o wnioski od radców prawnych, które wpływały do Izby. W 2022 roku 

wpłynęły 4 wnioski, które zostały skierowane do Komisji. Wnioski dotyczyły przyznania doraźnej 

zapomogi pieniężnej, dofinansowania turnusów sanatoryjnych oraz dofinansowania sprzętu 

medycznego. Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała 4 wnioski o dofinasowanie oraz 

przekazała je z pozytywną rekomendacją do Prezydium OIRP w Katowicach. 

 

Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych podjęło następujące uchwały: 

1. Nr 101/XI/2022 z dnia 9 maja 2022r. w sprawie przyznania zapomogi pieniężnej na 

dofinansowanie turnusu sanatoryjnego leczniczego w wysokości 2.350,00 zł.  

2. Nr 106/XI/2021 z dnia 4 lipca 2022r. w sprawie przyznania zapomogi pieniężnej doraźnej w 

wysokości 2.000,00 zł. 

3. Nr 109/XI/2021 z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie przyznania zapomogi pieniężnej doraźnej 

w wysokości 2.000,00 zł. 

4. Nr 120/XI/2021 z dnia 21 listopada 2022r. w sprawie przyznania zapomogi pieniężnej 

dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 2.500,00 zł. 

 

Podsumowanie: 

W 2022r. na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję wniosków,  radcom prawnym 

przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 8 850,00 zł. Do Okręgowej Izby Radców Prawnych nie 

wpłynął żaden wniosek rozpatrzony negatywnie.  

 

  



Komisja do spraw seniorów w składzie: 

 

1. r.pr. Danuta Kubica – Przewodnicząca  

2. r.pr. Sławomir Gil 

3. r.pr. Piotr Bober 

4. r.pr. Wiesława Wiltos 

5. r.pr. Maciej Niwiński 

6. r.pr. Magdalena Krężel 

7. r.pr. Sylwia Stańska-Kędzierska 

8. r.pr. Karolina Giersz 

 

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe wydatkowała na 6 poniższych celów: 

 

1. Zakup paczek świątecznych dla seniorów w wysokości 7.624,11 zł, 

2. Zakup wiązanek pogrzebowych dla dwóch zmarłych seniorów radców prawnych w wysokości 

310,00 zł, 

3. Organizacja dwóch spotkań wyjazdowych: jedno w Brennej, drugie w Krakowie w wysokości 

12.107,00 zł, 

4. Organizacja dwóch wycieczek: jedna do Pragi i Karlowych Warów, druga do Wiednia i Doliny 

Wachau w wysokości 20,500.00 zł, 

5. Organizacja 2 koncertów w NOSPR w Katowicach na łączną kwotę 3508,00 zł,  

6. Organizacja spotkania Seniorów w wysokości 5.893,00 zł. 

 

Podsumowanie: 

 

W 2022 roku na cele dotyczące spraw seniorów wykorzystano środki finansowe w łącznej kwocie  

49.942,11 zł z planowanych i uwzględnionych w budżecie na działalność Klubu Seniora.  

 

 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

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

 


