
Uchwała Nr 190/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 20 listopada 2020r. 

w sprawie list radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do świadczenia pomocy prawnej  

w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2021 

 

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 (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 

294 z późn. zm.; dalej „Ustawa”) oraz § 3, § 4, § 5 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 11 września 2015r. (t.j stanowi załącznik do uchwały  

Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018r. 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 wylosowanych według kolejności wylosowania 

przeprowadzonego dnia 4 listopada 2020r. zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z uwzględnieniem 

uchwały Rady OIRP w Katowicach nr 153/XI/2020 z dnia 20 listopada 2020r. 

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

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

świadczenia pomocy Prawnej w roku 2021 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 154/XI/2020 do nr 189/XI/2020 z dnia 20 listopada 2020r., 

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

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 wylosowanych według kolejności 

wylosowania przeprowadzonego dnia 4 listopada 2020r. Rada upoważnia Dziekana OIRP Katowicach aby 

po przeprowadzeniu dodatkowego naboru, przedstawił właściwym starostom listy wyznaczonych radców 

prawnych oraz złożył informację Radzie na najbliższym posiedzeniu. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 20 listopada 2020r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach podjęła uchwały kolejno 

o numerach od 154/XI/2020 do 189/XI/2020 w sprawie list radców prawnych i ich zastępców 

wyznaczonych do świadczenia pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w roku 2021.  

W związku z przekroczoną ustaloną dla danego punktu liczbą radców prawnych zgłaszających chęć 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, radcowie prawni wyznaczeni zostali po uprzednim 

przeprowadzeniu losowania zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu. Losowane przeprowadzone w dniu  

4 listopada 2020r. obejmowało zgłoszenia wszystkich radców prawnych wpisanych na listę prowadzoną 



przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, jakie wpłynęły w określonym terminie. Rada 

OIRP w Katowicach uchwałą Nr 153/XI/2020 z dnia 20 listopada 2020r. wykreśliła z projektów list radców 

prawnych wyznaczonych, osoby nie spełniające wymogów przepisów § 5 Regulaminu. 

W przypadku sygnalizacji 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 i/lub  radców prawnych – 

mediatorów wyznaczonych do świadczenia takiej pomocy. W związku z powyższym Rada postanowiła 

upoważnić Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych do wskazywania powiatom list zawierających 

dane kolejno wylosowanych radców prawnych, 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. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.). 

 

 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                        / - / 

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

  



Uchwała Nr 192/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 20 listopada 2020r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 41/XI/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Katowicach z dnia 23 października 2020r. w sprawie powołania Okręgowego Zespołu 

Wizytatorów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

 

 

Działając na podstawie art. 221 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2020r.  

poz. 75) oraz § 5 i § 17 uchwały Nr 112/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010r. 

Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów ze zm. (t.j.  stanowi załącznik 

do uchwały Nr 164/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018r.  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania 

wizytatorów), 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

Powołuje się do składu Zespołu Wizytatorów Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

– XI  kadencji nową osobę r.pr. Zbigniewa Dal. 

 

§ 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 2020r. poz. 374 z późn. zm.). 

 

 

 

 


