
Uchwała nr 786/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 Gliwicach. 
 

§ 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 786/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Gliwicach 
 

GIERAŁTOWICE, ul. Powstańców Śląskich 1 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. KAWECKI HERBERT 

2. KARST Michał  

3. ŻERDZIŃSKA KATARZYNA 

4. Ruhm Damian 

5. GRYMEL EDYTA (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 787/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 Gliwice. 
 

§ 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 787/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Urząd Miejski w Gliwicach 
 

Gliwice, ul. Sikorskiego 134-1 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. Bąk Magda 

2. RUTKOWSKI ALEKSANDER 

3. TOMALA ALEKSANDRA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Gliwice, ul. Sikorskiego 134-2 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. WÓJCIK DARIUSZ 

2. ZYCH-RAKOCZY KLAUDIA 

3. ŁASIŃSKA BEATA 

4. SZAFRAŃSKI KAMIL 

5. GRABIEC MICHAŁ 

 
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 788/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 Jastrzębie Zdrój. 
 

§ 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 788/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Urząd Miasta w Jastrzębiu Zdroju 
 

Jastrzębie Zdrój, ul. Wrzosowa 12a 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 
1. CZOCHARA MARZENA 
2. STANECZEK FRANCISZEK 
3. GEBEL MARCIN (M) 
4. GASZ - SOLICH KAROLINA  
5. DUDA KATARZYNA 

 
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 789/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 Jaworzno. 
 

§ 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 789/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Urząd Miejski w Jaworznie 

 
Jaworzno, ul. Urzędnicza 11 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. LANGER KAROLINA 

2. NOWAKOWSKA BARBARA (M) 

3. IWAŃSKI ŁUKASZ 

4. STACHURA MAŁGORZATA 

5. RANISZEWSKA SONIA 

 
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 790/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 Katowice. 
 

§ 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 790/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Urząd Miasta Katowice 
 

Katowice, ul. Świdnicka 35a 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. COPA DARIUSZ 

2. ZIENTARA JUSTYNA (M) 

3. BOTOR SZYMON 

4. RADOMSKA MARTA 

5. GWIZDAL-ŚWIĘTOŃ ANNA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Katowice, ul. Hallera 28 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. SOBUSIK PRZEMYSŁAW (M) 

2. JANAS MAGDALENA 

3. PUCHOWICZ-PILORZ ALEKSANDRA 

4. LANGER KAROLINA 

5. SIENIAWSKI MATEUSZ 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Katowice, ul. Markiefki 44a 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. WĄS KATARZYNA 

2. HETMAŃCZYK MONIKA (M) 

3. BOGACZYK GRAŻYNA 

4. SYDOROWSKA WIKTORIA 

5. ŚWIEBODA TOMASZ 

 
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 791/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 Mikołowie. 
 

§ 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 791/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Mikołowie 
 

Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 23 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. PALION RAFAŁ 

2. ROMASZEWSKA IZABELA (M) 

3. ŚWIERNIAK TOMASZ 

4. DAMPC ŁUKASZ 

5. Śledź Barbara 

 
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 792/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 Mysłowice. 
 

§ 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 792/XI/2021 

  Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
  z dnia 18.11.2021r. w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 814/XI/2021  

z dnia 20 listopada 2021r. 
 

Urząd Miasta Mysłowice 
 

Mysłowice, ul. Laryskiej 7 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. MAŁGORZATA THORZ-NOWAK 

2. IWAŃSKI ŁUKASZ 

3. MARKIEWICZ JAKUB (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 793/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 Olkuszu. 
 

§ 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 793/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Olkuszu 
 

Olkusz, al. 1000-lecia 15c 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. KASPRZYK ANDRZEJ (M) 

 
RADCOWIE PRAWNI ZASTĘPCY: 

1. STOPA ŁUKASZ 
 

 

 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                             / - / 

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

 
 
 

  



Uchwała nr 794/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 Oświęcimiu. 
 

§ 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 794/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 
 

Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. ŚWIĄTEK-NICZYPORUK BARBARA 

2. KOWALSKI JANUSZ (M) 

3. JANIK KATARZYNA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Zator, ul. Słowackiego 15 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. PORWIT IWONA (M) 

2. NICZYPORUK EWELINA 

3. CHUDERSKA MONIKA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2a 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. LICZBERSKI ADAM 

2. CHUDERSKA MONIKA 

3. BANACH PIOTR (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                             / - / 

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


