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Szanowni Państwo! 

Już wkrótce rozpocznie się dla Was czas aplikacji. 

Będą to niezwykłe trzy lata. 

Przekonacie się w praktyce jak wygląda praca 

adwokata, jak pracują sądy, prokuratura ,organy 

ścigania. 

W ramach szkolenia teoretycznego wykłady będą 

dla was prowadzić nie tylko adwokaci ,ale i 

sędziowie. 

Zapraszamy do uczestnictwa w pracach Komisji i 

Sekcji ,gdzie będziecie mogli rozwijać swoje 

zainteresowania i wzajemnie się poznawać . 

W trakcie aplikacji planujemy prowadzić dla 

Państwa szkolenie z ,,przedmiotów miękkich”. 

Pierwsze sześć miesięcy to planowo praktyki w 

sądach i prokuraturach. 

Niestety czas pandemii będzie nas zmuszał do 

stosownej modyfikacji programu aplikacji i także w 

tym zakresie być może konieczne będzie 

wprowadzenie zmian. Aplikacja to jednak przede wszystkim czas pracy patrona z aplikantem. 

To przekazywanie wiedzy ,doświadczenia i wprowadzanie do pracy w kancelarii. 

Każdy z Was będzie mógł odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dokonał dobrego wyboru i czy w 

zawodzie adwokata znajdzie spełnienie . 

Świadczenia przez nas pomocy to wypełnienie misji, to odpowiedź na oczekiwania ludzi, to 

wreszcie edukacja prawna polegająca czasami na zwykłym i prostym tłumaczeniu 

ludziom  nie tylko jakie przysługują prawa i jak z nich mogą korzystać ,ale także jakie są 

konsekwencje nieprzestrzegania przepisów. 

 

Adwokatura to także społeczność. Ukształtowana przez lata, różnorodna ,pełna wrażliwości i 

pokazująca ,że można się pięknie różnić. 

Kiedy spojrzycie na historię adwokatury to zobaczycie ,że zawód adwokata czy obrońcy 

sądowego zapisał się już w historii Starożytnego Rzymu.Za czasów Cycerona advocatus 

oznaczał przede wszystkim przyjaciela oskarżonego ,który udzielał mu wsparcia podczas 

przesłuchań . 

Ale o tym już na zajęciach... 

 

Życzę Państwu wiele satysfakcji z dokonanego wyboru , satysfakcji z wypełniania zadań 

aplikanta adwokackiego ,a na nadchodzące Święta przede wszystkim zdrowia i radości 

spędzania czasu w rodzinnym gronie , w tym trudnym pandemicznym czasie, 

a Nowych Roku jak najszybszego powrotu do normalności ! 

 

 

 

     Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach   

       adw. Roman Kusz 
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1) Okręgowa Rada Adwokacka  
 
Okręgowa Rada Adwokacka:  
Dziekan adw. Roman Kusz 
Wicedziekan adw. Grzegorz Kopeć 
Wicedziekan adw. Andrzej Dzięcioł  
Sekretarz adw. Marta Imiołczyk – Porębska  
Skarbnik adw. Anna Barczyk  
 
Członkowie:  
adw. Łukasz Chmielniak 
adw. Bartłomiej Jakubczyk 
adw. Magda Jasiewicz 
adw. Paweł Koehler 
adw. Marek Kozielski 
adw. Jerzy Pinior 
adw. Stefan Skrzypczak 
adw. Damian Tomanek 
adw. Rafał Stęchły 
adw. Marcin Szulik 
  
 
2) Kierownik Szkolenia  
Kierownikiem Szkolenia jest adw. Jerzy Pinior   
 
Kierownik szkolenia aplikantów adwokackich jest odpowiedzialny w szczególności 
za:  

 kierownictwo organizacyjne i administracyjne prowadzenia aplikacji,  

 opiniowanie wniosków o udzielenie urlopu dziekańskiego  

 opiniowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie stażu 
zagranicznego  

 wydawanie opinii w związku z postępowaniem związanym ze stwierdzeniem 
nieprzydatności aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu  

 sporządzanie projektów planów zajęć aplikantów adwokackich do 
zatwierdzenia przez Okręgową Radę Adwokacką  

 dokonywanie podziału aplikantów adwokackich na grupy szkoleniowe  

 nadzorowanie przebiegu praktyk sądowo – prokuratorskich  

 wydawanie opinii w przedmiocie stwierdzenia negatywnego wyniku kolokwium 
lub sprawdzianu  

 ustalanie terminu oraz zakresu sprawdzianów oraz sprawdzianów 
poprawkowych  

 dokonywanie zaliczeń roku szkoleniowego 

  opiniowanie wniosków o powtarzanie roku szkoleniowego  

 kierowanie wniosków w przedmiocie przyznania przez Okręgową Radę 
Adwokacką nagród indywidualnych dla aplikantów wyróżniających się bardzo 
dobrymi wynikami szkolenia  

 organizację konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich 
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3) Referat Aplikantów 
 Pracownicy 
i. Teresa Strzempek  
ii. Daniela Lipowska 
Pracownicy Referatu Aplikantów urzędują w: 
Siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej  
ul. Gliwicka 17, 40-079 Katowice  
 
 
4) Ślubowanie  
Ślubowanie aplikantów adwokackich wpisanych na listę Izby Adwokackiej w 
Katowicach w 2020 r. odbędzie się w styczniu 2021r. Termin i sposób 
przeprowadzenia ślubowania zdeterminowany jest  ograniczeniami, nakazami i 
zakazami ustanowionymi w związku z wystąpieniem stanu epidemii   
wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
 
 
Obecność aplikantów, którzy rozpoczynają aplikację adwokacką w 2021 r. jest 
obowiązkowa. Na ślubowaniu adwokackim obowiązuje strój galowy.  
 
 
5) Opłata za aplikację 
 a. Wysokość 
     Wysokość opłaty za aplikację wynika z Rozporządzenia Ministra  
     Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację  
     adwokacką, wydawanego na podstawie art 76b ust. 3 ustawy z dnia 26 
     maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Informacja o wysokości opłaty zostanie 
     podana na stronie www.adwokatura.katowice.pl w zakładce Aplikanci.  
 
 
 b. Wniosek o rozłożenie na raty  
      Decyzję w zakresie rozłożenia na raty opłaty za aplikację podejmuje  
      Okręgowa Rada Adwokacka na posiedzeniu. Aplikant, który złożył wniosek 
      otrzymuje uchwałę informującą go o podjętej Okręgową Radę Adwokacką  
      decyzji. Nie ma  możliwości rozłożenia na raty opłaty za aplikację     
      adwokacką, gdy uiszczana jest ona przez Pracodawcę Aplikanta. 
      Wnioski z prośbą o rozłożenie opłaty za aplikację adwokacką na raty w 
      roku 2021 należy składać do Referatu Aplikantów Adwokackich. 
 
 c. Termin zapłaty  
       Dla osób opłacających opłatę jednorazowo termin zapłaty upływa dnia 31 
      stycznia 2021 r. Osoby, które złożą wnioski o rozłożenie na raty zostaną 
      poinformowane o decyzji, ilości rat oraz ich terminach.  
 
 d. Konto do wpłat  
      Opłaty należy dokonywać na konto Izby Adwokackiej w Katowicach nr 
      konta 86 1020 2313 0000 3902 0318 8620. W tytule należy wpisać imię i 
      nazwisko aplikanta, za którego wnoszona jest opłata. 
 

http://www.adwokatura.katowice.pl/


6 
 

 Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach informuje, iż na mocy uchwały 
 Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Adwokackiej w Katowicach z dnia 5 
 kwietnia 2019 r. aplikanci adwokaccy Izby Adwokackiej w Katowicach są 
 zobowiązani do opłacania rocznej składki korporacyjnej w wysokości 300,00 zł 
 płatnej do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego. Składka należna jest 
 od pierwszego dnia miesiąca, w którym aplikant rozpoczął aplikację 
 adwokacką do dnia złożenia ślubowania adwokackiego lub dnia skreślenia z 
 listy aplikantów. Składka jest płatna na niżej wskazane konto bankowe  
 56 1020 2313 0000 3802 0194 4990. 
 
6) Podział na grupy szkoleniowe 

Podział na grupy szkoleniowe następuje co do zasady w kolejności 
alfabetycznej. 

 
7) Samorząd Aplikantów Adwokackich  
      a. Starosta Grupy  
 
 Każda grupa szkoleniowa wybiera spośród siebie starostę, który reprezentuje   
 grupę w samorządzie aplikantów adwokackich. 
 

b. Przewodniczący aplikantów adwokackich  
 
Samorząd aplikantów adwokackich składający się ze starostów wybiera 

spośród swojego grona Przewodniczącego, który reprezentuje wszystkie 
roczniki aplikantów.  

 
8) Legitymacja aplikanta  
 a. Wniosek o legitymację 
  
 Wniosek o legitymacje należy złożyć w biurze podawczym Okręgowej Rady 
 Adwokackiej w Katowicach. Druk można pobrać ze strony internetowej Izby 
 Adwokackiej w Katowicach Zostaną Państwo poinformowani o terminie do 
 którego należy złożyć wniosek o legitymację. 
             
 b. Opłata 
  
 Opłatę w wysokości 92,00 złotych należy uiścić na wskazany poniżej rachunek 
 bankowy nr  56 1020 2313 0000 3802 0194 4990.  
 

c. Odbiór legitymacji 
Informacja o terminie odbioru legitymacji ukaże się na stronie internetowej Izby 
Adwokackiej w Katowicach www.adwokatura.katowice.pl. Do odbioru 
legitymacji konieczne jest okazanie potwierdzenia uiszczenia opłaty.   

9) Patronat  

Zgodnie z § 10 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej aplikant odbywa 
aplikację pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez Dziekana Okręgowej 
Rady  Adwokackiej spośród adwokatów spełniających kryteria wymienione w 

http://www.adwokatura.katowice.pl/
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tym  przepisie. Patronem może być adwokat, który łącznie spełnia 
następujące  warunki: 

 jest wpisany na listę adwokatów wykonujących zawód i wykonuje zawód 
adwokata od co najmniej 5 lat  

 nie jest karany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego 

 wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył pisemne 
oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona  

W wyjątkowych wypadkach Dziekan Okręgowej rady Adwokackiej może wyrazić 
zgodę na pełnienie obowiązków patrona przez adwokata wpisanego na listę 
adwokatów wykonujących zawód i wykonującego zawód od trzech lat. 

Aplikant ma możliwość wskazania patrona, pod kierunkiem którego chciałby odbywać 
aplikację. W takim wypadku jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego 
oświadczenia patrona o gotowości podjęcia się wobec niego obowiązków patrona. W 
trakcie aplikacji Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej może skierować aplikanta do 
innego patrona po uprzednim zasięgnięciu opinii dotychczasowego patrona oraz po 
wysłuchaniu aplikanta. Adwokat może być patronem nie więcej niż trzech aplikantów, 
a w szczególnie uzasadnionych wypadkach – na jego wniosek i za zgodą Okręgowej 
Rady Adwokackiej – większej liczby. Patron zawiadamia Okręgową Radę Adwokacką 
o podjęciu przez aplikanta czynności oraz o przerwach w wykonywaniu tych 
czynności. Aplikant może wykonywać czynności  na zlecenie innego adwokata 
jedynie za zgodą patrona. 

 

10) Praktyki w sądzie i prokuraturze  

Zajęcia  teoretyczne i praktyczne w sądach i prokuraturach odbywają się między           
styczniem a czerwcem na pierwszym roku aplikacji. Zaliczenie praktyk odbywa się na 
podstawie wystawionych opinii przez sędziów i prokuratorów, które należy po 
odbyciu praktyk złożyć w Referacie Aplikantów.  

 

11) Zajęcia szkoleniowe  

 a. Ogólnie 

Niezależnie od praktyk w Sądach i Prokuraturach obywają się zajęcia 
szkoleniowe. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 4x45 minut. 
Jedna  jednostka godzinowa to 45 minut. Zajęcia szkoleniowe odbywają 
się w siedzibie Izby Adwokackiej w Katowicach przy ul. Gliwickiej 17. Z uwagi 
na  stan epidemii  wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zajęcia 
szkoleniowe odbywają się  w chwili obecnej on-line.  

 b. Listy obecności  

 Na każdych zajęciach w sali wykładowej znajdują się listy obecności. Aplikant  
 obecny na zajęciach zobowiązany jest do podpisania listy.  
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c. Usprawiedliwienia 

 
Usprawiedliwienie należy dostarczyć do Referatu Aplikantów w terminie 7 dni 
od dnia ustąpienia przyczyny nieobecności. Naruszenie powyższego terminu 
skutkuje nieusprawiedliwieniem nieobecności. W treści usprawiedliwienia 
należy  wskazać datę nieobecności, numer grupy, przyczynę 
nieobecności oraz w razie  potrzeby załączyć niezbędne dokumenty 
potwierdzające powód nieobecności. 

 
Jednostkowe – w sytuacjach wyjątkowych – odrabianie zajęć z inną grupą (ta 
sama tematyka) nie wymaga usprawiedliwienia, gdyż niezależnie od grupy 
istnieje jedna lista obecności.  

 d. Ilość nieusprawiedliwionych nieobecności  

Łączna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych przekraczająca 16 
jednostek godzinowych w danym roku szkoleniowym zajęć stanowi podstawę 
do niedopuszczenia aplikanta do sprawdzianu lub kolokwium przez Okręgową 
Radę  Adwokacką. Na pisemny wniosek aplikanta w szczególnie 
uzasadnionych  wypadkach Okręgowa Rada Adwokacka może podjąć 
uchwałę o dopuszczeniu  aplikanta do sprawdzianu lub kolokwium.  

12) Izbowy Konkurs Krasomówczy 

 
Kierując się potrzebą pogłębiania wiedzy prawniczej, a także koniecznością 
doskonalenia sztuki przemawiania, Naczelna Rada Adwokacka zaleca 
organizowanie konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich jako 
jednego z istotnych elementów szkolenia 

Izbowy konkurs krasomówczy odbywa się każdego roku między 1 lutego a 30 
marca. 

Udział aplikantów adwokackich w konkursie krasomówczym  w charakterze 
uczestnika jest obowiązkowy. 

Organizator konkursu przygotowuje kazusy do przemówień i przesyła je 
zainteresowanym w czasie nie krótszym niż 2 tygodnie przed wyznaczonym 
terminem konkursu. Przewodniczący jury przy udziale dwóch członków jury 
przeprowadza losowanie kazusu i roli procesowej przypadającej każdemu z 
uczestników nie później niż na 14 dni prze terminem konkursu. 

Jury dokonuje oceny wystąpień, biorąc pod uwagę między innymi poprawność 
rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, 
poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia, sposób przedstawienia 
stanu  faktycznego sprawy i wywołane nim wrażenie. 

Izba Adwokacka w Katowicach przewiduje nagrody pieniężne dla miejsc I-III. 
Finaliści Izbowego Konkursu Krasomówczego otrzymują także nagrody 
książkowe. 
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Laureaci dwóch pierwszych miejsc kwalifikują się do udziału w 
środowiskowym konkursie krasomówczym przeprowadzanym dla aplikantów 
adwokackich izb mających siedzibę w Bielsku – Białej, Opolu, Wałbrzychu, 
Wrocławiu. 

 

13) Sprawdzian na I roku 

a. Zakres 
Sprawdzian obejmuje zagadnienia z prawa o ustroju sądów i prokuratur, 
prawa o  adwokaturze, historii samorządu adwokackiego, warunków 
wykonywania zawodu  adwokata i etyki tego zawodu. 

b. Forma  
Formę sprawdzianu wskazuje kierownik szkolenia. Sprawdzian organizowany 
 może być w formie ustnej, pisemnej lub w obu formach łącznie.  

c. Termin  
Sprawdzian dla aplikantów I roku odbywa się w Izbie Adwokackiej w 
Katowicach  w maju lub na początku czerwca każdego roku kalendarzowego. 
Dokładny termin  sprawdzianu określa Kierownik Szkolenia. Termin 
powinien być podany do  wiadomości aplikantów co najmniej z 30-dniowym 
wyprzedzeniem. 

d. Poprawka  
W razie negatywnego wyniku sprawdzianu ,powtarza się go tylko raz, w 
terminie  nie krótszym niż 21 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku 
sprawdzianu. 

e. Skutek niezaliczenia  
Konsekwencją niezaliczenia sprawdzianu (obu terminów) jest niedopuszczenie 
do kolokwium, niezaliczenie roku szkoleniowego oraz stwierdzenie 
nieprzydatności do zawodu.  

 

14) Kolokwium roczne dla i roku 

a. Zakres 
Blok przedmiotów prawa karnego. 

b. Forma 
Ustalana przez Okręgową Radę Adwokacką w terminie do dnia 30 czerwca 
 każdego roku. Kolokwia oraz kolokwia poprawkowe mogą być organizowane 
w  formie pisemnej lub ustnej lub u obu formach łącznie. 

c. Termin   
Ustalany przez Okręgową Radę Adwokacką w terminie do dnia 30 czerwca 
 każdego roku. Kolokwium w terminie pierwszym oraz poprawkowym powinno 
być  przeprowadzone w okresie 1 października – 30 listopada. 
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d. Poprawka  
W razie negatywnego wyniku kolokwium, kolokwium powtarza się tylko raz, w 
 terminie nie krótszym niż 21 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku kolokwium. 

e. Skutek niezaliczenia 
Niezaliczenie terminu poprawkowego kolokwium powoduje niezaliczenie roku 
 szkoleniowego. Aplikant może złożyć wniosek o zezwolenie na powtarzanie 
roku  szkoleniowego jeden raz w trakcie trwania aplikacji.  

15) Zaliczenie roku szkoleniowego 

Na podstawie uzyskanych przez aplikanta zaliczeń z zajęć i przedłożonych 
zaświadczeń oraz opinii przewidzianych regulaminem, a także po uzyskaniu 
pozytywnych ocen ze sprawdzianów oraz sprawdzianów poprawkowych, 
kolokwiów oraz kolokwiów poprawkowych, Kierownik Szkolenia albo inna 
osoba  wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką dokonuje 
zaliczenia roku  szkoleniowego.  

16) Opinia o aplikancie adwokackim 

Raz w roku patron aplikanta sporządza opinię o aplikancie adwokackim 
według  publikowanego przez Okręgową Radę Adwokacką wzoru, który 
należy złożyć w  Referacie Aplikantów Adwokackich do dnia 31 grudnia 
każdego roku odbytej  aplikacji.  

17) Inne zajęcia aplikanta 

Inne zajęcia aplikanta - poza zajęciami wynikającymi z odbywania aplikacji 
pod  kierunkiem patrona w okresie aplikacji – wymagają zgody patrona i 
Dziekana  Okręgowej Rady Adwokackiej, który zasięga opinii Kierownika 
Szkolenia.  Podjęcie innego zajęcia nie może utrudniać przebiegu aplikacji, 
w tym szkolenia  oraz naruszać godności wykonywania zajęć aplikanta 
adwokackiego.  
 
Aplikant obowiązany jest powiadamiać Dziekana Okręgowej Rady 
Adwokackiej o  każdej zmianie dotyczącej istotnych warunków 
wykonywania innego zajęcia. 
 

Podjęcie innego zajęcia bez uzyskania zgody lub brak powiadomienia o 
zmianach  dotyczących wykonywania tego zajęcia może być podstawą 
wszczęcia przeciwko  aplikantowi postępowania dyscyplinarnego.  
 

Wymóg uzyskania zgody nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo –
dydaktycznych w zakresie zajęć wykonywanych przez nich w tym charakterze. 
Rozpoczęcie wykonywania tych zajęć i zaprzestanie ich wykopywania 
wymaga  pisemnego powiadomienia Dziekana Okręgowej Rady 
Adwokackiej.  

 

18) Inne formy aktywności aplikantów adwokackich 
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a. Komisja Edukacji Prawnej i Kontaktu ze Szkołami Wyższymi przy 
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach  

Komisja Edukacji Prawnej i Kontaktu ze Szkołami Wyższymi przy Okręgowej 
Radzie Adwokackiej w Katowicach realizuje przyjęte przez Radę Programową 
założenia podniesienia poziomu świadomości prawnej wśród młodzieży, 
seniorów i przedsiębiorców w ramach dedykowanych dla poszczególnych grup 
bloków tematycznych.   

W ramach projektu Adwokat dla Ucznia:  

zajęcia odbywają się w szkołach średnich 
Śląska i Zagłębia. Spotkania z uczniami 
szkół średnich realizowane są przez 
członków naszej Izby, zarówno adwokatów, 
jak i aplikantów adwokackich, którzy 
przeprowadzili ponad 100 godz. lekcyjnych 
w szkołach, z którymi współpracują.  

Forma zajęć dobierana jest indywidualnie do potrzeb i wymagań grupy, tak 
aby zapewnić atrakcyjność i możliwość zaangażowania młodego uczestnika 
w zajęciach. Tematami spotkań były między innymi: mowa nienawiści; 
wizerunek i prywatność w Internecie; nieznajomość prawa szkodzi – zasięgnij 
porady adwokata; prawa przy zatrzymaniu przez Policję. Zajęcia w większości 
prowadzone są w systemie warsztatowej z wykorzystaniem uprzednio 
przygotowanych kazusów, jak również rozwiązań umożliwiających udział 
młodzieży za pośrednictwem ich smartphone’ów 
(https://www.mentimeter.com).  

W ramach projektu Adwokat dla Biznesu: 

prowadzona jest stała współpraca z Inkubatorem 
Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach. 
Odbyły się cykle spotkań, których tematyka 
dotyczyła zmian RODO oraz Prawa Zamówień 
Publicznych.    

 



12 
 

 
W ramach projektu Adwokat dla Seniora:  

Kontynuowana jest współpraca z grupami 
seniorów, w szczególności na terenie Rybnika 
oraz Katowic. Ta grupa słuchaczy 
zainteresowana jest w szczególności tematyką 
praw konsumenta, spadkami, jak również prawami dziadków w relacjach z 
wnukami, których rodzice rozwiedli się.  

 

Przewodnicząca Komisji  
Edukacji Prawnej i Kontaktu ze Szkołami Wyższymi 
adw. Anna Prokopowicz 
 

b. Szkolenia wyjazdowe 

 

Dwa razy do roku Izba Adwokacka 
w Katowicach organizuje 
szkolenia wyjazdowe dla 
adwokatów. Na szkoleniach 
zawsze przewidziana jest pula 
miejsc dla aplikantów, którzy 
otrzymują dofinansowanie do 
szkolenia. Szkolenia odbywają się 
w turystycznych miejscowościach 
naszego województwa. Łączą 
możliwość szkolenia oraz 
integracji międzypokoleniowej 
adwokatów i aplikantów 
adwokackich. Organizacją szkoleń 
wyjazdowych zajmuje się 

Przewodniczący Komisji Sportu, Integracji i Kultury przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Katowicach  adw. Tomasz Gurdek. 

 
c. Zabawa karnawałowa  

 

Izba Adwokacka organizuje 
karnawałową zabawę dla 
adwokatów i aplikantów. O rozrywkę 
podczas balu zadba Komisja Sportu, 
Integracji i Kultury przy Okręgowej 
Radzie Adwokackiej. Tradycją 
każdej zabawy jest również loteria 
fantowa. Opiekunem 
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przedsięwzięcia jest adw. Tomasz Gurdek.   

 

d. Turniej Piłkarski Wymiaru Sprawiedliwości w Chorzowie  

 

 Raz w roku w listopadzie odbywa 
się Turniej Piłkarski w Chorzowie o 
Puchar Dziekana ORA w 
Katowicach. W turnieju biorą 
udział drużyny piłkarskie 
reprezentujące sądy apelacji 
katowickiej, prokuratorskie, w tym 
drużyna ORA Katowice. 
Opiekunem drużyny jest adw. 
Winicjusz Wuwer (zapraszamy do 
kontaktu i udziału). 

 

 

19) Zgromadzenie Izby 

 

 Zgromadzenie Izby odbywa się 
zazwyczaj w czerwcu. Obecność 
aplikantów adwokackich na 
zgromadzeniu izby jest 
obowiązkowa. Osoby chętne do 
pomocy przy organizacji 
wydarzenia proszone są o 
zgłaszanie się do Dyrektora Biura 
ORA Barbary Iwaszkiewicz.  

 

 

 

20) Mikołajki dla najmłodszych 

 

Raz do roku w grudniu odbywa się 
impreza świąteczna dla dzieci 
adwokatów i aplikantów naszej izby. 
Wykwalifikowani animatorzy prowadzą 
gry i zabawy. Dzieci zostają obdarowane 
prezentami przez Świętego Mikołaja. 
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Osoby chętne do udziału w wydarzeniu powinny zgłaszać udział swoich pociech do 
dyrektora Biura ORA Barbary Iwaszkiewicz.  

 

22) Koncert Noworoczny  

  

 W styczniu każdego roku z 
inicjatywy dziekana ORA odbywa 
się Koncert Noworoczny Izby 
Adwokackiej w Katowicach. W 
koncercie uczestniczą licznie 
adwokaci i aplikanci adwokaccy 
naszej Izby adwokackiej wraz z 
bliskimi. 

Jak co roku moc wrażeń 
zapewnia Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Zabrzańskiej pod 
batutą Pana Sławomira 
Chrzanowskiego, zaś 

publiczność może wysłuchać utworów w wykonaniu Pani Katarzyny Oleś- Blacha- 
sopranistki koloraturowej, primadonny Opery Krakowskiej oraz tenora Adriana 
Domareckiego. 

Zapraszamy na kolejny koncert. 

 

23) Izba Adwokacka w Katowicach w mediach społecznościowych 

 
Środkami komunikacji Izby Adwokackiej w Katowicach są: 

1) Strona internetowa pod adresem www.adwokatura.katowice.pl,  
2) Newsletter oraz wiadomości e-mail przesyłane przez pracowników 

Izby na Państwa adresy e-mail,  
3) publicznie dostępny fanpage na facebook'u o nazwie "Izba 

Adwokacka w Katowicach"  
4) Informacje publikowane w zamkniętej grupie „Izba Adwokacka w 

Katowicach Grupa Adwokatów i Aplikantów Izby” (członkami grupy 
mogą być wyłącznie adwokaci i aplikanci naszej Izby)  

Konto „Izba Profil” występujące na facebooku służy tylko zamieszczaniu informacji 
we wspomnianej wyżej grupie i samo w sobie nie zawiera informacji.  

http://www.adwokatura.katowice.pl/

