Komunikat z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z 16 grudnia
2021 roku
Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym w trybie stacjonarnym w sali audytoryjnej Śląskiej
Izby Lekarskiej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
Na posiedzeniu byli obecni i brali udział w głosowaniu:
1. Dziekan ORA - adw. Roman Kusz,
2. Wicedziekan ORA – adw. Leszek Cholewa,
3. Skarbnik ORA – adw. Anna Barczyk,
4. Sekretarz ORA – adw. Rafał Stęchły,
5. adw. Tomasz Gurdek,
6. adw. Natalia Klima-Piotrowska,
7. adw. Grzegorz Kopeć,
8. adw. Jerzy Pinior,
9. adw. Paulina Rzeszut,
10. adw. Marta Smołka,
11. adw. Marek Stańko.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
1. Prezes Sądu Dyscyplinarnego – adw. Tadeusz Hassa,
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – adw. Paweł Ciemniewski,
3. Zastępca członka ORA – adw. Beata Bieniek-Wiera,
4. Zastępca członka ORA – adw. Jakub Lekston,
5. Zastępca członka ORA – adw. Stefan Skrzypczak,
6. Rzecznik prasowy – adw. Paweł Matyja,
7. Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy ORA – adw. Magdalena Stryja.
Dziekan ORA adw. Roman Kusz otworzył posiedzenie, a następnie, Okręgowa Rada Adwokacka
uchwałą zatwierdziła protokół z posiedzenia z 24 listopada 2021 roku.
Dziekan ORA adw. Roman Kusz zreferował bieżące sprawy Adwokatury i Izby Adwokackiej w
Katowicach. Następnie przedstawiono wyniki działań podjętych przez wicedziekana ORA – adw.
Martę Imiołczyk-Porębską w sprawie zabezpieczenia czasu pracy placówek Poczty Polskiej, a to
odnośnie ograniczenia czasu funkcjonowania placówek pocztowych w obrębie województwa
śląskiego. Kolejno wystąpił Wicedziekan adw. Leszek Cholewa przedstawiając referat obejmujący
informację o przebiegu posiedzenia NRA w dniu 29 listopada 2021 roku.
Przedstawiono również relację z dyskusji w sprawie podwyższenia części składki adwokackiej oraz
priorytetu w zakresie konieczności dalszej informatyzacji. Przedstawiono deklarację Prezesa NRA adwokata Przemysława Rosatiego w tym zakresie.
W kolejnym wystąpieniu adw. Magdalena Stryja przedstawiła relację z konferencji klimatycznej w
Glasgow z udziałem prelegentów reprezentujących środowiska naukowe – akademickie z licznym
udziałem przedstawicieli samorządu adwokackiego.
Adw. Natalia Klima-Piotrowska zreferowała konferencję „Granica praw człowieka. Adwokatura w
obliczu kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej” zorganizowaną przez NRA, Komisję
Praw Człowieka przy NRA oraz Komisję ds. Równego Traktowania przy NRA, która odbyła się w
formule on-line w dniu 14 grudnia 2021 r.
Podjęto uchwałę o objęciu patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach Ogólnopolską
Konferencję Naukową Prawa Farmaceutycznego „ProFarma”, zaplanowaną na dzień 19 stycznia

2022 r.
Przystąpiono do rozpoznania wniosków o wpis na listę adwokatów, a także podjęto uchwały w
przedmiocie skreślenia z listy adwokatów.
Kolejno, podjęto uchwały o powołaniu w skład zespołu mediatorów Centrum Mediacyjnego przy
Izbie Adwokackiej w Katowicach.
Przystąpiono do rozpoznania spraw aplikantów adwokackich (wyrażenie zgody na powtarzanie roku
szkoleniowego, wyznaczenie dodatkowego terminu kolokwium).
Powołano komisje do przeprowadzenia kolokwiów z bloku przedmiotów prawa karnego i cywilnego.
Ustalono termin płatności opłaty rocznej za aplikację adwokacką do dnia 28 lutego 2022 r.
Przewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego przy
ORA w Katowicach adw. Grzegorz Kopeć przedstawił rekomendacje co do składu osobowego
zespołu wykładowców w ramach szkolenia aplikantów adwokackich w roku szkoleniowym 2022.
Nadto, adw. Grzegorz Kopeć omówił bieżący stan spraw Referatu Aplikantów tut. Izby, w tym
przebieg kolokwiów z zakresu prawa karnego i prawa cywilnego, a także działania podjęte w związku
z rozszerzeniem oferty szkoleniowej dla adwokatów Izby i przedstawił plan szkoleniowy na rok 2022
r.
Podjęto uchwałę o powołaniu spośród adwokatów posiadających odpowiednie umiejętności
praktyczne, doświadczenie zawodowe, jak i przygotowanie teoretyczne, wykładowców w ramach
szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach w roku szkoleniowym 2022,
uwzględniając w całości wniosek Przewodniczącego Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i
Doskonalenia Zawodowego przy ORA w Katowicach.
Skarbnik ORA w Katowicach poinformowała, iż w zakresie wysokości opisanych w poniższej
uchwale diet w porównaniu z rokiem 2021, nie zaszła żadna zmiana w zakresie ich wysokości.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Dziekan ORA podziękował zebranym za udział w posiedzeniu
i zamknął posiedzenie.
Rafał Stęchły - Sekretarz ORA w Katowicach.

