
Uchwała 232/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18 grudnia 2020r. 

w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia dla radców prawnych członków Rady  

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

 

Działając na podstawie przepisów § 14 ust. 1 pkt 7 Regulaminu działalności samorządu radców 

prawnych i jego organów stanowiącego 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. stanowi załącznik do uchwały Nr 775/X/2020 Prezydium Krajowej Rady 

Radców Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020r.)  

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ustalić zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta 
pięćdziesiąt złotych 00/100) za udział posiedzeniach albo zdalnych obradach lub głosowaniach za 
pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie 
obiegowym – dla radców prawnych członków Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  
w Katowicach. 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy radców prawnych – członków Prezydium Rady Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Katowicach oraz pełniących inne funkcje w samorządzie, w tym: 
przewodniczących Komisji, członków Komisji, rzeczników, redaktora naczelnego czasopisma - jeśli 
z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie. W przypadku gdy dana osoba pełni jednocześnie więcej 
niż jedną funkcję, przysługuje jej jedno wynagrodzenie, w kwocie najwyższej spośród 
wynagrodzeń należnych z tytułu wykonywania tych funkcji. 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady OIRP w Katowicach nr 1989/X/2019 z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie 

ryczałtowego wynagrodzenia dla radców prawnych członków Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Katowicach.§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2020r. 

 

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 


