
Uchwała nr 804/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 Świętochłowice. 
 

§ 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 804/XI/2021 

  Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
  z dnia 18.11.2021r. w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 815/XI/2021  

z dnia 20 listopada 2021r. 
 
 

Urząd Miasta Świętochłowice 
 

Świętochłowice, ul. Harcerska 1 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. SŁOTA-WADAS JOANNA (M) 

2. CYBULA JANUSZ 

 
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 805/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 Tarnowskich Górach. 
 

§ 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 805/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
 

Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. BREGUŁA KRZYSZTOF 

2. ŚWIERKOSZ MICHAŁ 

3. WANAT-LEWCZUK MAŁGORZATA 

4. KLASIK ŁUKASZ 

5. Klimek Paweł (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Wieszowa ul. Bytomska 154/ Radzionków ul. Plac Jana Pawła II 2/Tąpkowice ul. Zwycięstwa 17 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. TRZCIŃSKI PAWEŁ (M) 

2. MALINA TERESA 

 
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 806/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 Tychy. 
 

§ 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 806/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Urząd Miasta Tychy 
 

Tychy, ul. Nowokościelna 27 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. BOŁDYS MAŁGORZATA 

2. PUCHOWICZ-PILORZ ALEKSANDRA 

3. GRUSZKA KRZYSZTOF (M) 

4. PAWŁOWSKA ANNA (M) 

5. MICHAŁOWSKI PIOTR 

 
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 807/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 Wadowicach. 
 

§ 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 807/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Wadowicach 

 
Andrychów, ul. Starowiejska 22B 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. STANEK PRZEMYSŁAW 

2. TAMOWSKI MARIUSZ (M) 

3. ZAREMBA-WÓJCIK DOROTA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Wadowice, ul. E.K.Wojtyłów 4 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. KOLASA-KARSKA JOANNA ALICJA 

2. LORENC PAWEŁ (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Kalwaria Zebrzydowska, ul. A.Mickiewicza 9 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. SŁOWIK Agata 

2. SŁOWIK PIOTR 

3. KOLASA-KARSKA JOANNA ALICJA 

 
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 808/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 Wodzisławiu Śląskim. 
 

§ 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 808/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 
 

Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 164 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. WOJTAS PAWEŁ 

2. WOŹNIAK ANNA 

3. HASINSKI ARTUR 

4. CZAJA JUSTYNA (M) 

5. BOBER-KUŹNIK JUSTYNA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich 9a 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. GAŁUSZKA Natalia (M) 

2. SURA KAMIL 

3. SZEREMETA ANGELIKA (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 809/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 Zabrze. 
 

§ 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 809/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Urząd Miejski w Zabrzu 
 

Zabrze, ul. Bytomska 82 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. Panek Jakub 

2. KOMANDZIK-SZAŁAGAN JOANNA 

3. SIENIAWSKI MATEUSZ 

4. MIERNIK-ŁEŚKO ANITA (M) 

5. WINIARSKI KRZYSZTOF ADAM 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Zabrze, ul. Stalmacha 7 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. BUDZIŁEK ANETA 

2. MATERKA KAROLINA 

3. JAGOSZ 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 810/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 Zawierciu. 
 

§ 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 810/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Zawierciu 
 

WŁODOWICE ul. Krakowska 26 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. ŻUCHOWSKA JUSTYNA 

2. DRZEWIECKA-KASZUBA ILONA 

3. WOŹNIAK MARTA 

4. MARKIEWICZ JAKUB (M) 

5. CUDAK MATEUSZ 

 
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 811/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 Żory. 
 

§ 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 811/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Urząd Miasta Żory 
 

Żory, ul. Wodzisławska 1/1 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. RAJPERT TAMARA 

2. Gałuszka Łukasz (M) 

3. SOLNICA AGATA (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 812/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 Żywcu. 
 

§ 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 812/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18.11.2021r. 
 
 

Starostwo Powiatowe Żywiec 
 

Żywiec, ul. Krasińskiego 13  

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. NIEMCZYK ILONA 

2. KRZYŻOWSKA MAGDALENA 

3. LORENC PAWEŁ (M) 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Żywiec, ul. Ks.Pr. Stanisława Słonki 24 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. NOWAK Wioletta (M) 

2. KALIŃSKA MAGDALENA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 
Węgierska Górka, ul. Zielona 37 

 
RADCOWIE PRAWNI WYZNACZENI: 

1. MAMICA MAŁGORZATA 

2. KUBICA DANUTA 

 
Wyznaczeni radcowie prawni zastępują się wzajemnie. 

 

 

 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                             / - / 

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

 


