
Uchwała nr 795/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 Piekary Śląskie. 
 

§ 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 795/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Urząd Miasta Piekary Śląskie 

 
Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. DOBOSZ-ROKITA DOMINIKA (M) 

2. KOMANDZIK-SZAŁAGAN JOANNA 

 
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 796/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 Pszczynie. 
 

§ 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 796/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Pszczynie 
 

Pszczyna, ul. 3 Maja 15 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. Kowalik Daniel 

2. SULICH MAŁGORZATA (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Pawłowice, ul. Wojska Polskiego 11 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. DANCEWICZ Wojciech 

2. MAZUR PAWEŁ (M) 

3. SŁOWIK Agata 

 
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 797/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 Raciborzu. 
 

§ 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 797/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 
 

Pietrowice Wielkie, ul. 1 Maja 8b 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. GRAD ADAM  

2. GRZYWACZ KAZIMIERZ 

3. LEWANDOWSKA-FAC NATALIA (M) 

4. GŁADYSZ MACIEJ 

5. KOPEĆ EWELINA 

 
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 798/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 Ruda Śląska. 
 

§ 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 798/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Urząd Miasta Ruda Śląska  
 

Halemba, ul. 1 Maja 32 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 
1. KAWECKA ANNA 
2. WYMYSŁOWSKI Michał 
3. MANOWSKI PIOTR 
4. KOMANDZIK JÓZEF 
5. SULARZ JACEK (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 799/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 Rybniku. 
 

§ 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 799/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Rybniku 
 

Rybnik, ul. 3 Maja 31 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 
1. SZEREMETA ANGELIKA (M) 
2. KOPEĆ EWELINA 
3. 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 800/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 Rybnik. 
 

§ 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 800/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Urząd Miasta Rybnika 
 

Rybnik, ul. Rzeczna 8 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 
1. GRZYWACZ-ZIELONKA MONIKA (M) 
2. GAWLIK Alana (M) 
3. HASINSKI ARKADIUSZ 

4. LEPIARCZYK WOJCIECH 

5. Gabriel Karolina 

 
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 801/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 Siemianowice Śląskie. 
 

§ 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 801/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie 
 

Siemianowice Śl., ul. Szkolna 17 (MOPS) 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. WAWRZYCZEK PIOTR (M) 

2. Kania Grzegorz  

3. Berowska Patrycja 

 
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 802/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 Sosnowiec. 
 

§ 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 802/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Urząd Miasta Sosnowiec 
 

Sosnowiec, ul. 3 Maja 33 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. KRAFT VIOLETTA (M) 

2. PUT JAROSŁAW (M) 

3. SZOSTEK AGATA 

4. BOCHENEK PIOTR 

5. SZEWCZYK BARTOSZ 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 14 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. BRAJTSZEDEL PIOTR 

2. GROTKOWSKA KATARZYNA 

3. BAŁAZY AGNIESZKA 

4. ŁAZAJ ŁUKASZ 

5. KOWALSKA-KOCOT EWA 

 
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 803/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 Suchej Beskidzkiej. 

 
§ 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 803/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej 
 

Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. GRABIŃSKA-GIERUSZCZAK ELIZA 

2. Fijak Wojciech  

3. Kroczek Piotr 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                             / - / 

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


