
Uchwała nr 777/XI/2021 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 18 listopada 2021r. 
w sprawie: uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
w roku 2022 

 
 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 
„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych 
 Nr 97/IX/2015 z 11 września 2015r. z późn. zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 203/XI/2021 Prezydium 
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 
wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) 
(dalej „Regulamin”),  
 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  
 

§ 1 
 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców  
w roku 2022 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 
postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Będzinie. 
 

§ 2 
 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 3 
 

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 777/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 

 

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie 
 

Będzin, ul. Krasickiego 17a 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. CZERWIŃSKI SZYMON 

2. MAGIERA MATEUSZ 

3. DUTKIEWICZ MARCIN 

4. KACY IGNACY 

5. SIEDLARSKA OLGA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Będzin, ul. Sączewskiego 6 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. ŻMIJA PATRYK 

2. SNOCH KATARZYNA (M) 

3. KRAWCZYK DAMIAN 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

      
 
 
       

 
Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                             / - / 

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

  



Uchwała nr 778/XI/2021 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 18 listopada 2021r. 
w sprawie: uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
w roku 2022 

 
Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 
„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych  
Nr 97/IX/2015 z 11 września 2015r. z późn. zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 203/XI/2021 Prezydium 
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 
wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) 
(dalej „Regulamin”),  
 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  
 

§ 1 
 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców  
w roku 2022 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 
postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. 
 

§ 2 
 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 3 
 

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 778/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 

 

 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej 
 

Czechowice Dziedzice, ul. Nad Białką 1b 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. SUSKA AGNIESZKA 

2. Szczyrba Maria 

3. SOLNICA AGATA (M) 

4. SUSFAŁ AGATA 

5. ZIOŁO ALEKSANDER 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Kozy, ul. Krakowska 5 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. PYCLIK MAREK 

2. ANCZYKOWSKI MARCIN 

3. NOWAKOWSKA-DŁUGOSZ AGNIESZKA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                             / - / 

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

 

  



Uchwała nr 779/XI/2021 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 18 listopada 2021r. 
w sprawie: uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
w roku 2022 

 
Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 
„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych  
Nr 97/IX/2015 z 11 września 2015r. z późn. zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 203/XI/2021 Prezydium 
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 
wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) 
(dalej „Regulamin”),  
 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  
 

§ 1 
 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców  
w roku 2022 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 
postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała. 
 

§ 2 
 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 3 
 

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 779/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 

 

 

Urząd Miasta w Bielsku-Białej 
 

Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 17a 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 
1. BUŁKA MARCELA 
2. CZARNYNOGA-ZAJĄC KATARZYNA  
3. JANOTA KATARZYNA 
4. DUDA ALEKSANDRA 
5. BIENIEK AGNIESZKA (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Biała-Biała pl Opatrzności Bożej 18  

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 
1. GÓRKA ANNA (M) 
2. KOSMATY KATARZYNA 
3. ROGOZIŃSKA WIOLETA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 
 
 

 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                             / - / 

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

 

  



Uchwała nr 780/XI/2021 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 18 listopada 2021r. 
w sprawie: uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
w roku 2022 

 
Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 
„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych  
Nr 97/IX/2015 z 11 września 2015r. z późn. zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 203/XI/2021 Prezydium 
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 
wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) 
(dalej „Regulamin”),  
 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  
 

§ 1 
 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców  
w roku 2022 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 
postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Bieruniu. 
 

§ 2 
 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 3 
 

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 780/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Bieruniu 
 

Lędziny, ul. Lędzińska 24 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 
1. ŻOŁNA-LEWANDOWSKA ALEKSANDRA 
2. SZKLARCZYK JAKUB 
3. BAJGIERT MAREK (M) 

 
 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                             / - / 

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

 

  



Uchwała nr 781/XI/2021 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 18 listopada 2021r. 
w sprawie: uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
w roku 2022 

 
Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 
„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych  
Nr 97/IX/2015 z 11 września 2015r. z późn. zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 203/XI/2021 Prezydium 
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 
wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) 
(dalej „Regulamin”),  
 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  
 

§ 1 
 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców  
w roku 2022 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 
postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Bytom. 
 

§ 2 
 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 3 
 

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 781/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Urząd Miasta w Bytomiu 
 

Bytom, ul. Stolarzowicka 35 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. ANTOSZ-WĄSIK RENATA 

2. PLINTA-KIERA IWONA (M) 

3. ANKLEWICZ-OSTAFIN EWA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Bytom, ul. Modrzewskiego 5 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. MACHOWSKI TYMOTEUSZ 

2. KIDAWA ADRIANA (M) 

3. KOCZYK ADAM 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Bytom, ul. Żeromskiego 26 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. PIECHALAK PIOTR (M) 

2. TLATLIK JUSTYNA 

3. ŻYCHLIŃSKI ROBERT 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                             / - / 

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

 
  



Uchwała nr 782/XI/2021 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 18 listopada 2021r. 
w sprawie: uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
w roku 2022 

 
Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 
„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych  
Nr 97/IX/2015 z 11 września 2015r. z późn. zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 203/XI/2021 Prezydium 
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 
wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) 
(dalej „Regulamin”),  
 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  
 

§ 1 
 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców  
w roku 2022 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 
postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Chorzów. 
 

§ 2 
 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 3 
 

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 782/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Urząd Miasta w Chorzowie 
 

Chorzów Batory, ul. St. Batorego 6 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. KOSICKI LESZEK 

2. KLEIN MARTA 

3. Burek Adrian 

4. ZAŁĘCZNY KRYSTIAN 

5. WŁÓCZKO-KRAŚNIK JUDYTA (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                             / - / 

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

  



 
 

Uchwała nr 783/XI/2021 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 18 listopada 2021r. 
w sprawie: uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
w roku 2022 

 
 

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 
„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych  
Nr 97/IX/2015 z 11 września 2015r. z późn. zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 203/XI/2021 Prezydium 
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 
wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) 
(dalej „Regulamin”),  
 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  
 

§ 1 
 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców  
w roku 2022 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 
postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. 
 

§ 2 
 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 3 
 

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 783/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie 
 

Chrzanów, ul. Partyzantów 2  

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. ŚLIWIŃSKA EDYTA 

2. KĘDZIERSKI DANIEL 

3. STAŃSKA-KĘDZIERSKA SYLWIA 

4. OZGA-KURDZIEL DARIA (M) 

5. PRĘTKIEWICZ ŁUKASZ 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 
 
 
 
 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                             / - / 

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

 
  



Uchwała nr 784/XI/2021 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 18 listopada 2021r. 
w sprawie: uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
w roku 2022 

 
Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 
„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych  
Nr 97/IX/2015 z 11 września 2015r. z późn. zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 203/XI/2021 Prezydium 
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 
wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) 
(dalej „Regulamin”),  
 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  
 

§ 1 
 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców  
w roku 2022 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 
postanowieniami Regulaminu, na terenie Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 
 

§ 2 
 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 3 
 

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 784/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Cieszynie 
 

Skoczów, ul. Mickiewicza 9 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. ANTKOWIAK ANNA 

2. KUBICA AGNIESZKA 

3. KUBICA MAGDALENA MARIA 

4. RYNCARZ KAROLINA 

5. GAŁUSZKA JAN (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Goleszów, ul. Szkolna 2 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. MAŁYSZ-PILCH ALEKSANDRA 

2. SIKORA JERZY 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                             / - / 

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

 
 

  



Uchwała nr 785/XI/2021 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

z dnia 18 listopada 2021r. 
w sprawie: uchwalenia listy radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
w roku 2022 

 
Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 945) (dalej 
„Ustawa”) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
i dokumentowania tej pomocy stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych  
Nr 97/IX/2015 z 11 września 2015r. z późn. zm. (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 203/XI/2021 Prezydium 
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 
wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) 
(dalej „Regulamin”),  
 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  
 

§ 1 
 

Uchwala listę radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców  
w roku 2022 w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 
postanowieniami Regulaminu, na terenie miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza. 
 

§ 2 
 

Imienna lista radców prawnych, stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 3 
 

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 785/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 
 

Dąbrowa Górnicza, ul. Ofiar Katynia 93 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 
1. Kulig-Gęgotek Agnieszka (M) 
2. ADAMSKA MONIKA 
3. BARCZYK Magdalena 
4. SERWATKA-BABUCH PAULINA 
5. POGODA PIOTR 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                             / - / 

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


