
Uchwała nr 962/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 17 marca 2022r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach XI kadencji 

 

Działając na podstawie § 12 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 

stanowiącego (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 391/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 

z dnia 29 grudnia 2021r.) oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr 42/XI/2020 z dnia 23 października 2020r. w sprawie 

powołania stałych Komisji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach XI kadencji  

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

 

§ 1 

 

Po przedstawieniu Radzie OIRP w Katowicach, planów pracy stałych Komisji Rady OIRP w Katowicach, 

postanawia zatwierdzić:  

1. Plan pracy komisji do spraw nowych technologii na rok 2022,  

2. Plan pracy komisji do spraw szkoleń na rok 2022,  

3. Plan pracy komisji do spraw seniorów na rok 2022,  

4. Plan pracy komisji praw człowieka i współpracy z podmiotami zewnętrznymi na rok 2022,  

5. Plan pracy komisji pn. „Centrum Edukacji Prawnej” na rok 2022,  

6. Plan pracy komisji do spraw integracji na rok 2022,  

7. Plan pracy komisji do spraw komunikacji, mediów i promocji zawodu na rok 2022,  

8. Plan pracy komisji do spraw socjalnych na rok 2022.  

 

§ 2 

 

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. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

   / - /                             / - / 

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


