
Uchwała nr 193/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 18 grudnia 2020r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 12/XI/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 23 października 2020r. w sprawie regulaminu podejmowania uchwał przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym przez Radę, 

Prezydium Rady, Komisje Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu  

COVID-19  

 

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

z 2020r. poz. 75) oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.)  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zmienić § 1 ust. 2 uchwały nr 12/XI/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Katowicach z dnia 23 października 2020r. w sprawie regulaminu podejmowania uchwał przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie 

obiegowym przez Radę, Prezydium Rady, Komisje Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Katowicach w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 i nadać mu brzmienie: 

 

„Uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

lub w trybie obiegowym jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni 

o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej 

połowa członków organu. Przyjmuje się, że powiadomienie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym jest skuteczne jeśli projekt uchwały i informacja o terminie oddania głosu oraz 

głosowaniu zostało przesłane na adres e-mail danego członka organu utworzonego dla niego przez 

Biuro OIRP w Katowicach (@oirp.katowice.pl), a do czasu utworzenia takiego adresu e-mail – na 

adres e-mail wskazany przez danego członka organu w pisemnym oświadczeniu, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.” 

 

2. Zmienić § 3 ust. 3 uchwały nr 12/XI/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Katowicach z dnia 23 października 2020r. w sprawie regulaminu podejmowania uchwał przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie 

obiegowym przez Radę, Prezydium Rady, Komisje Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Katowicach w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 i nadać mu brzmienie: 

 



„Zarządzenie podjęcia uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość lub w trybie obiegowym powinno oznaczać sposób potwierdzenia przez członka 

organu, że został powiadomiony o treści projektu uchwały, termin dla oddawania głosu oraz 

szczegółowy opis, w jaki sposób członek organu może oddawać głos. Termin dla oddania głosu nie 

powinien być krótszy niż 2 (dwa) dni robocze (dni bez niedziel, sobót i świąt) od daty powiadomienia 

o treści uchwały i terminie oddania głosu w sprawie podjęcia uchwały, a w przypadku zaistnienia 

nadzwyczajnych okoliczności termin ten może być krótszy.” 

 

§ 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. 374 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach        Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                        / - / 

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

  



Załącznik do uchwały nr 193/XI/2020 

 
…………………………………………………    Katowice, dnia …………………………… 
            imię i nazwisko 
 
……………………………………………….. 
numer wykonywania zawodu 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym wskazuję adres e-mail: ………………………………………..  jako właściwy do przesyłania wszelkiej 

korespondencji kierowanej do mnie z adresu radazdalna@oirp.katowice.pl, w tym projektów uchwał, 

informacji o terminie oddania głosu oraz  głosowaniu.  

Jednocześnie oświadczam, iż przesyłanie ww. treści na wskazany przeze mnie adres e-mail należy 

traktować jako powiadomienie w rozumieniu 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 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.). 

 

 

 

_________________________________________  
podpis osoby składającej oświadczenie   

mailto:radazdalna@oirp.katowice.pl

