
 
 

Uchwała nr 941/XI/2022 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 17 lutego 2022r. 
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w stosunku do członków Prezydium Rady 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów (t.j. stanowi 
załącznik do uchwały Nr 391/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 grudnia 2021r.)  
 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
postanawia: 

 

§ 1 
 

1. Ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego dla: 
a) Dziekana Rady w wysokości 4,5 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2019 ustalonego na 

podstawie stawki bazowej określonej w ust. 2 poniżej, powiększonego o 10 %, 
b)  Wicedziekanów, Sekretarza, Skarbnika i pozostałych Członków Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Katowicach na kwotę brutto stanowiącą 3 -krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w roku 2019 ustalonego na podstawie stawki bazowej określonej w ust. 2 poniżej, powiększonego o 10 %. 

2. Rada postanawia, że stawkę bazową dla wyliczenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego obliczanego 
w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, stanowi minimalne wynagrodzenie określone 
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 
minimalnej stawki godzinowej z dnia 11 września 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1794) wydane na podstawie 
przepisu art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 
z 2020r., poz. 2207 ze zm.) i kształtujące wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w  roku 2019. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 marca 2022r. 
 

§ 3 
 

Tracą moc uchwały: uchwała nr 81/VII/2007 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach z dnia 
12 grudnia 2007r. w sprawie ryczałtu dla radców prawnych pełniących funkcje w organach Rady Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Katowicach, uchwała nr 116/VII/2008 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Katowicach z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie ryczałtu dla radców prawnych pełniących funkcje w organach 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, uchwała nr 370/IX/2014 Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Katowicach z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego 
w stosunku do członków Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, uchwała 
nr 2488/X/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach z dnia 18 listopada 2019r.w sprawie 
zmiany uchwały zmiany uchwały nr 81/VII/2007 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach z dnia 
12 grudnia 2007r. zmienionej uchwałą nr 116/VII/2008 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie ryczałtu dla radców prawnych pełniących funkcje w organach Rady 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz uchwałą nr 370/IX/2014 Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Katowicach z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego 
w stosunku do członków Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.   
 
 
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. 2021 poz. 2095 ze zm.). 
 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

   / - /                             / - / 

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


