
Uchwała nr 385/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 01 czerwca 2021r.  

w sprawie realizacji uchwały nr 112/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010r. 

Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, zmienionej: uchwałą  

Nr 27/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu 

działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, uchwałą Nr 84/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 20 marca 2015r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania 

wizytatorów, uchwałą Nr 71/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017r. zmieniającą 

Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, uchwałą Nr 71/XI/2021 Krajowej 

Rady Radców Prawnych z dnia 29 maja 2021r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad 

wynagradzania wizytatorów. 
 

Działając na podstawie § 14a uchwały nr 112/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010r.  

Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, zmienionej: uchwałą  

Nr 27/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu 

działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, uchwałą Nr 84/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 20 marca 2015r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, 

uchwałą Nr 71/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017r. zmieniającą Regulamin zakresu 

i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, uchwałą Nr 71/XI/2021 Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 29 maja 2021r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania 

wizytatorów, 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach,  

postanawia: 
 

§ 1 

W sprawach o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w przypadku gdy ocena pracy 

zawodowej radcy prawnego nie wynika z obowiązku przewidzianego w odrębnej ustawie, wizytacji nie 

przeprowadza się. 
 

§ 2 

W sytuacji o której mowa w § 1 przewodniczący zespołu wizytatorów sporządza opinię na podstawie 

dokumentów przedstawionych przez kierownika jednostki organizacyjnej dokonującego oceny pracy zawodowej 

radcy prawnego. 
 

§ 3 

Jeżeli w trakcie sporządzania opinii o której mowa w § 2 okaże się że okoliczności sprawy, o której mowa w § 1 

budzą wątpliwości, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach może zdecydować  

o przeprowadzeniu wizytacji w danej sprawie. 
 

§ 4 

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 


