
Uchwała Nr 38/XI/2021 

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia  29 marca 2021r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 35/XI/2021 z dnia 8 marca 2021r. w sprawie ustalenia zasad 

ogłaszania i przeprowadzania postępowania konkursowego na Kierownika Ośrodka Mediacji 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. 
 

Na podstawie § 20 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiący 

załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów  

(t.j. Uchwała Nr 118/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18.01.2021) oraz  

§ 4 ust. 2 Statutu Ośrodka Mediacji OIRP, 

 

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Zmienić w Załączniku nr 1 do uchwały nr 35/XI/2021 Prezydium Rady OIRP w Katowicach  
z dnia 8 marca 2021r. „ZASADY OGŁASZANIA I PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWSKO 
KIEROWNIKA OŚRODKA MEDIACJI OIRP W KATOWICACH” w pkt 5 ppkt: 

a) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Mediacji OIRP w Katowicach na adres: Okręgowa 

Izba Radców Prawnych w Katowicach, ul. Kościuszki 223c, 40-600 Katowice” lub za 

pośrednictwem poczty internetowej na adres biuro@oirp.katowice.pl, w terminie do  

30 marca 2021r. Zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną winny być podpisane za pomocą 

podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, spakowane przy użyciu formatu 7-ZIP lub 

innego równoważnego oraz zabezpieczone hasłem, które winno być przekazane w odrębnej 

korespondencji sms-em na numer telefonu 502507017. 
nadać mu brzmienie:  

a) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Mediacji OIRP w Katowicach na adres: Okręgowa 

Izba Radców Prawnych w Katowicach, ul. Kościuszki 223c, 40-600 Katowice” lub za 

pośrednictwem poczty internetowej na adres biuro@oirp.katowice.pl, w terminie 

 do 16 kwietnia 2021r. Zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną winny być podpisane za 

pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, spakowane przy użyciu formatu 7-ZIP 

lub innego równoważnego oraz zabezpieczone hasłem, które winno być przekazane  

w odrębnej korespondencji sms-em na numer telefonu 502507017. 

§ 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. 2020 poz. 1842 z późn. zm.). 

 


