
Uchwała Nr 342/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 18 marca 2021r.  

w sprawie ustalenia zasad udzielania pomocy socjalnej członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych  
w Katowicach.  

 
Działając na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (tj. Dz.U. 2020r. poz. 75  
ze zm.), § 26 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 stanowiącego wraz ze zmianami (t.j. 
Uchwała Nr 118/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2021r.), § 2 Uchwały 
Nr 49/VXI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie udzielania pomocy 
socjalnej członkom okręgowych izb radców prawnych, 
 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych  
uchwala co następuje:  

 
§1 

1) Pomoc socjalna może być udzielana członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach („Izba”) 
przez Prezydium Rady OIRP w Katowicach na wniosek Komisji ds. Socjalnych lub Komisji ds. Seniorów. 
W sprawach niecierpiących zwłoki Prezydium Rady OIRP może podjąć decyzję o udzieleniu pomocy 
socjalnej bez wniosku tej komisji. 

2) W sprawach dotyczących udzielenia pomocy socjalnej w wysokości przekraczającej kwotę 
dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę decyduje Rada OIRP na wniosek Prezydium Rady 
OIRP, Komisji ds. Socjalnych lub Komisji ds. Seniorów. 
 

§2 
1. Wniosek osoby zwracającej się o udzielenie pomocy socjalnej winien zawierać uzasadnienie. Do 

wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia tej pomocy. 
2. Udzielając pomocy socjalnej, organ udzielający pomocy socjalnej uwzględnia sytuację materialną 

osoby, której dotyczy wniosek oraz wysokość środków przeznaczonych na pomoc socjalną, będących 
w dyspozycji Izby. 

3. W razie potrzeby, środki na pomoc socjalną mogą pochodzić również z innych źródeł finansowania. 
 

§3 
1. Udzielenie pomocy socjalnej następuje w szczególności w formie pieniężnej doraźnej lub w formie 

finansowania bądź dopłaty do niezbędnego leczenia sanatoryjnego. 
2. Inne niż określone w ust. 1 formy pomocy socjalnej członkom Izby mogą być podejmowane na zgodą 

Rady Izby. 
 

§4 
Niniejszą uchwałę należy podać do wiadomości członków Izby poprzez umieszczenie jej na stronie 
internetowej Izby. 
 

§5 
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 
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      r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                       r.pr. Katarzyna Jabłońska 


