
Uchwała nr 230/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18 grudnia 2020r. 

w sprawie upoważnienia Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

do umarzania należności, odraczania płatności lub rozkładania na raty w 2021 roku 

 

Działając na podstawie postanowień § 12 ust. 2 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców 

prawnych stanowiącego załącznik do Uchwały nr 65/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 

6 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych z późn. 

zm. (tj. Uchwała Nr 162/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców 

prawnych) oraz § 10 ust. 5 Uchwały nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 

2010r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania  

i podziału z późn. zm. (t.j. Uchwała nr 125/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 20 października 2017r.  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki 

ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców 

Prawnych) 
 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

uchwala, co następuje 
 

§ 1 

Rada upoważnia Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach do: 

a) umarzania składki członkowskiej i/lub składki ubezpieczeniowej na wniosek lub w przypadku śmierci 

zobowiązanego, odraczania płatności oraz rozkładania na raty składki członkowskiej  

tj. do działania w zakresie określonym w § 10 ust. 1-3 Uchwały Nr 7/VIII/2010 KRRP z dnia  

10 grudnia 2010r. Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie wysokości składki członkowskiej  

i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału,  

b) umarzania, odraczania płatności oraz rozkładania na raty innych należności radcy prawnego / 

aplikanta radcowskiego, wskazanych w § 12 ust. 1 Uchwały nr 65/VII/2009 Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 6 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu działalności finansowej samorządu radców 

prawnych, 

w każdym z ww. przypadków jednorazowo wobec jednej osoby w zakresie umorzeń do kwoty 2.000,00 

zł (dwóch tysięcy złotych 00/100) oraz w zakresie rozkładania na raty do kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy 

złotych 00/100). 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021r. 

 

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 


