
Uchwała nr 1574/XI/2023 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 16 marca 2023r. 

w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Katowicach na rok 2023 

 

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

z 2022r. poz. 1166) oraz § 19 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

(t.j. załącznik do uchwały Nr 818/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 grudnia 2022r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów) 

po przedstawieniu przez Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach projektu rocznego planu 

pracy Rady 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

postanawia 

 

§ 1 

 

1. Przyjąć roczny plan pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach na rok 2023 w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Przedłożyć roczny plan pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach na rok 2023 

Zgromadzeniu Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach wnosząc o jego zatwierdzenie. 

 

§ 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.). 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

   / - /                             / - / 

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



Załącznik do Uchwały nr 1574/XI/2023  

  Rady Okręgowej Radców Prawnych w Katowicach  

  z dnia 16 marca 2023r. 

 

 

PLAN PRACY 

 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH NA ROK 2023 

 

Sprawy związane z prowadzeniem listy radców prawnych (art. 24 i nast. u.r.p.) 

1. Rozpatrywanie wniosków o wpis na listę radców prawnych, skreślenia z listy radców prawnych oraz 

zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

 

Sprawy związane z powierzaniem radcom prawnym spraw z urzędu, w tym obron w sprawach karnych 

(rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020r. w sprawie sposobu zapewnienia 

oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu; (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1681) oraz rozporządzenie 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu korzystania 

z pomocy obrońcy z urzędu w postępowaniu przyspieszonym (Dz.U. z 2015, poz. 920) 

2. Przekazywanie sądom wykazów radców prawnych, którzy są uprawnieni i wyrazili zgodę do pełnienia 

funkcji obrońców w sprawach karnych oraz wykazów radców prawnych uprawnionych do takiej 

obrony. Aktualizowanie wykazów w związku ze zmianami zgłaszanymi przez radców prawnych. 

3. Przekazywanie sądom powszechnym wykazów radców prawnych pełniących dyżury w postępowaniu 

przyspieszonym. Aktualizowanie wykazów w związku ze zmianami zgłaszanymi przez radców 

prawnych. 

 

Współpraca z organami samorządu terytorialnego w ramach wykonania przepisów ustawy z dnia  

5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 945) 

4. Zawieranie porozumień ze starostwami na rok 2024. 

5. Przeprowadzenie procedury wyznaczania radców prawnych do udzielania pomocy prawnej 

w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2024. 

6. Wyznaczanie radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

Sprawy związane z reprezentowaniem interesów zawodowych radców prawnych (art. 52 ust. 3 pkt 1 u.r.p.) 

7. Bieżące kontakty z Sądami Powszechnymi, Prokuraturą, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach 

i Bielsku Białej, Radą Izby Notarialnej oraz innymi samorządami zawodowymi. 

8. Utrzymywania stałych kontaktów z organami władzy i administracji rządowej lub samorządowej, 

wyższymi uczelniami oraz innym organizacjami. 

9. Współpraca z innymi okręgowymi izbami radców prawnych. 

10. Współpraca z Krajową Radą Radców Prawnych przy opiniowaniu projektów aktów prawnych 

dotyczących samorządu i zawodu radcy prawnego. 

11. Współuczestnictwo w pracach organów Krajowej Rady Radców Prawnych poprzez czynny udział 

swoich przedstawicieli w tych organach. 

12. Podejmowanie wszelkich działań służących budowaniu autorytetu zawodu radcy prawnego oraz 

samorządu zawodowego radców prawnych. 

 

Sprawy związane z należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich 

(art. 52 ust. 3 pkt 3 u.r.p.) 

13. Przeprowadzanie wizytacji radców prawnych przez Zespół Wizytatorów Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Katowicach celem sprawowania kontroli i dokonywania oceny sposobu wykonywania 

zawodu przez radców prawnych. 



14. Wyznaczanie pełnomocników procesowych w trybie i na zasadach określonych w przepisie art. 117 

Kodeksu postępowania cywilnego oraz na postawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi. 

15. Wskazywanie sądom kandydatów na kuratorów procesowych, likwidatorów, tymczasowych 

pełnomocników szczególnych. 

 

Sprawy związane z aplikacją radcowską oraz egzaminem radcowskim (art. 32 i nast. u.r.p.) 

16. Prowadzenie aplikacji radcowskiej na I-III roku.  

17. Wykonanie zadań zleconych przez Ministra Sprawiedliwości z zakresu administracji  rządowej przez 

przeprowadzenie w roku 2023 egzaminu radcowskiego i obsługa Komisji egzaminacyjnych. 

18. Wykonanie zadań zleconych przez Ministra Sprawiedliwości z zakresu administracji  rządowej przez 

przeprowadzenie w roku 2023 egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i obsługa Komisji 

egzaminacyjnej. 

19. Udzielanie opinii, wyjaśnień  interpretacji w sprawach związanych z aplikacją. 

 

Sprawy związane z doskonaleniem zawodowym radców prawnych (art. 52 ust. 3 pkt 2 u.r.p.) 

20. Organizowanie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich w Katowicach, Bielsku Białej, Tychach, 

Bytomiu, Rybniku, Sosnowcu szkoleń zdalnych i stacjonarnych.  

21. Organizowanie konferencji naukowych online / hybrydowo oraz wyjazdów szkoleniowych.  

 

Sprawy związane z organizowaniem środowiska radców prawnych oraz na rzecz integracji środowiska 

radców prawnych (art. 5 u.r.p.) 

22. Wydawanie czasopisma Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. 

23. Podejmowanie bieżących działań na rzecz aktywności informacyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Katowicach o samorządzie oraz zawodzie radcy prawnego;  

24. Podjęcie działań na rzecz udziału i aktywności członków samorządu radców prawnych w ramach 

komisji i pracy na rzecz środowiska zawodowego, obejmujących swoją aktywnością sprawy: seniorów, 

spraw socjalnych, integracji, szkoleń, edukacji prawnej, praw człowieka i współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi, komunikacji, mediów i promocji zawodu, nowych technologii. 

25. Bieżące informowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich o sprawach przygotowywanych 

przez Radę, jej przedstawicieli oraz inicjatywach przedstawicieli innych okręgowych izb radców 

prawnych oraz innych zawodów prawniczych na stronie internetowej OIRP w Katowicach. 

26. Organizacja imprez sportowych i turystycznych. 

27. Organizacja imprez kulturalnych. 

28. Organizacja spotkań i wydarzeń integrujących środowisko radców prawnych: dla radców prawnych 

i ich rodzin np. w formie spektaklów teatralnych dla dzieci radców prawnych i aplikantów radcowskich. 

 

Sprawy związane z działalnością Ośrodka Mediacji przy OIRP w Katowicach (art. 52 ust. 1 u.r.p.) 

29. Prowadzenie mediacji, w tym w sprawach skierowanych do mediacji przez sądy, przez organy 

administracji, jak i na podstawie zgłoszeń do mediacji przez strony na podstawie ich wniosków, przez 

mediatorów wpisanych na listę mediatorów Ośrodka Mediacji (art. 55 KERP). 

30. Propagowanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporu. 

31. Współpraca ze środowiskami i organizacjami prawniczymi, a także z innymi środowiskami, w tym 

przedsiębiorców, w celu wspierania i rozwoju mediacji. 

32. Działanie na rzecz zmiany obowiązujących przepisów prawa w kierunku rozwoju mediacji i innych 

alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 

 

Sprawy związane z funkcjonowaniem administracyjnym OIRP w Katowicach  

33. Zapewnienie obsługi administracyjnej dla spraw radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz 

administracyjnej obsługi Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. 

34. Stałe dążenie do likwidacji zaległości w opłacaniu składek członkowskich. 



35. Wykonywanie innych zadań przewidzianych ustawą o radcach prawnych i wynikających z innych aktów 

prawnych. 

36. Bieżąca realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. 

37. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej. 

38. Wdrożenie systemu extranet dla radców prawnych i aplikantów OIRP w Katowicach. 

39. Przystosowanie nabytych lokali do potrzeb działalności OIRP w Katowicach. 

 


