UCHWAŁA NR I.8.
OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH
Z DNIA 21 STYCZNIA 2021 ROKU
W SPRAWIE ZWOŁANIA ZGROMADZENIA
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO IZBY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH

a) na zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26.05.1982r.
z późn. zm. Dz.U. Nr 16, poz. 124) w zw. z §3 ,§ 5 ust.1 i 4 , § 13, § 33 ust.2
Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich
(uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.,
zwanego dalej Regulaminem) zwołać Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Izby Adwokackiej w Katowicach w dniach od 19 lutego (piątek) do
21 lutego (niedziela) 2021 roku z następującym porządkiem obrad:
I.
dzień 19 lutego 2021 r. (piątek) – w trybie on-line:
1. godz. 15.00 otwarcie Zgromadzenia przez Dziekana ORA w Katowicach w Sali
Górnośląskiego Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek,
2. uczczenie pamięci Koleżanek i Kolegów Adwokatów zmarłych w ostatnim roku,
3. przedstawienie przez Dziekana ORA w Katowicach kandydatów do prezydium
Zgromadzenia i wybór prezydium Zgromadzenia (15 minut na głosowanie zdalne),
4. ogłoszenie wyników głosowania na skład prezydium Zgromadzenia,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie przez przewodniczącego zgromadzenia kandydatów i wybór
Komisji Zgromadzenia: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej (30
minut na głosowanie zdalne),
7. ogłoszenie wyników wyborów do Komisji: Mandatowej, Wyborczej,
Skrutacyjnej
i Wnioskowej
8. przedstawienie sprawozdań: Dziekana ORA, Rzecznika Dyscyplinarnego,
Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Skarbnika
ORA,
9. dyskusja,
10. sprawozdania Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
z ukonstytuowania,
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej odnośnie przedstawionych przez
Okręgową Radę Adwokacką projektów uchwał oraz uchwał złożonych przez
Komisję,
13. Głosowanie nad uchwałami:
a) uchwała Nr 1 – w sprawie ustalenia wysokości składki rocznej na 2021 rok na
pokrycie potrzeb Izby,
b) uchwał Nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej
Rady Adwokackiej w Katowicach za okres od 1 grudnia 2019 roku do 31 grudnia

2019 roku oraz w sprawie zamknięcia rachunkowego Izby Adwokackiej w
Katowicach za rok 2019 obejmujące bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r.
oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia
20919 roku, w sprawie udzielenia Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach
absolutorium,
c) uchwała Nr 3 – w sprawie przeznaczenia dochodu Izby Adwokackiej w
Katowicach ustalonego za rok 2019 na cele statutowe,
d) uchwała Nr 4 – w sprawie ustalenia budżetu na rok 2020 Izby Adwokackiej w
Katowicach oraz w sprawie ustalenia wstępnego budżetu na rok 2021 Izby
Adwokackiej w Katowicach, upoważnienia Okręgowej Rady Adwokackiej w
Katowicach do ustalenia przyznania diet samorządowych,
e) uchwała Nr 5 – w sprawie umorzenia części składki korporacyjnej za okres od
marca – maja 2020 roku wobec każdego z adwokatów w wysokości 510,00 zł oraz
każdego z aplikantów adwokackich w wysokości 75,00 zł z uwagi na pandemię
koronowirusa,
f) w sprawie uchwał złożonych przez Komisję Wnioskową,
14. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i przekazanie listy kandydatów
przewodniczącemu Zgromadzenia;
15. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zasad i sposobu odbycia głosowania
w wyborach na stanowiska, do organów Izby Adwokackiej w Katowicach oraz
delegatów na KZA – według rekomendacji ORA w Katowicach, zawartej w
niniejszej uchwale;
16. przerwa w obradach do dnia 20 lutego 2021 roku do godz. 9.00;

II.
dzień 20 lutego 2021 roku (sobota) – tryb hybrydowy:
1. 9.00 wznowienie obrad przez przewodniczącego Zgromadzenia w trybie online;
2. sprawozdanie Komisji Mandatowej;
3. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej, prezentacja list kandydatów
na stanowiska do organów Izby Adwokackiej w Katowicach oraz delegatów na
zjazd KZA, pouczenie o sposobie głosowania stacjonarnego,
4. godz. 10.00 zarządzenie głosowania na: dziekana okręgowej rady adwokackiej,
prezesa sądu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego, przewodniczącego
komisji rewizyjnej, członków komisji rewizyjnej, członków okręgowej rady
adwokackiej, sędziów sądu dyscyplinarnego, delegatów na KZA oraz zarządzenie
otwarcia lokali wyborczych w:
a) w Katowicach - Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny
Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice,
b) w Rybniku, Politechnika Śląska w Gliwicach, Zamiejscowy Ośrodek
Dydaktyczny w Rybniku ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik,
c) w Gliwicach, ul. Kościuszki 38/1, 44-100 Gliwice
oraz głosowania stacjonarnego (poprzez wrzucenie kart do głosowania do urn) w
tych lokalach w godzinach od 10.00-17.00 z podziałem według miejscowości, w
której znajduje się siedziba zawodowa adwokata, opisanej w załączniku nr 3 do
niniejszej uchwały,

5. zarządzenie przerwy w obradach do dnia 21 lutego 2021 roku do godz. 9.00.

III.
dzień 21 lutego 2021 roku (niedziela) – tryb hybrydowy:
1. godz. 9.00 wznowienie obrad Zgromadzenia w trybie on-line;
2. godz. 9.00 ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
2A) jeżeli głosowanie nie doprowadziło do wyboru na stanowiska wymienione
w § 36 ust. 1 Regulaminu zarządzenie głosowania w trybie stacjonarnym w
lokalach opisanych w pkt a) ppkt II ust. 4 niniejszej uchwały w godzinach od
10.00 do 13.00,
3. w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego głosowania
opisanego w pkt a) ppkt III.2A niniejszej uchwały – zarządzenie przerwy w
obradach do godziny 17.00,
4. godz. 17.00 wznowienie obrad Zgromadzenia w trybie on-line,
5. ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
6. zamknięcie Zgromadzenia.

b) na zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26.05.1982r.
z późn. zm. Dz.U. Nr 16, poz. 124) w zw. z § 5 ust. 4 Regulaminu Krajowego Zjazdu
Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.) ustalić hybrydowy tryb
przeprowadzenia Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Katowicach w dniach
19 lutego (piątek) do 21 lutego (niedziela) 2021 roku,
c) na zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26.05.1982r.
z późn. zm. Dz.U. Nr 16, poz. 124) w zw. z § 5 ust. 4 Regulaminu Krajowego Zjazdu
Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.) ustalić do przeprowadzenia
części sprawozdawczej oraz części wyborczej w zakresie głosowania nad
kandydaturami
na:
przewodniczącego
zgromadzenia,
zastępców
przewodniczącego zgromadzenia, sekretarzy zgromadzenia, członków
komisji: wnioskowej, mandatowej, wyborczej i skrutacyjnej, system
informatyczny WZA24 do głosowań zwykłych, gdzie autoryzacja następuje
poprzez wpisanie indywidualnego loginu i hasła w systemie WZA24,
nadto
ustalić, iż zabieranie głosu w każdym dniu zgromadzenia następuje poprzez
linię telekonferencyjną wykorzystując zwykłe połączenie telefoniczne
(zabezpieczone kodem pin a słyszane są tylko te osoby, którym głos został
udzielony po uprzednim zgłoszeniu się w systemie WZA24), słyszalne dla
wszystkich pozostałych oglądających transmisję na żywo, co umożliwia
czynny udział w dyskusji i wymianę zdań z przewodniczącym

d) na zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26.05.1982r.
z późn. zm. Dz.U. Nr 16, poz. 124) w zw. z § 5 ust. 1 Regulaminu Krajowego Zjazdu
Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.) zawiadomić Naczelną Radę

e)

f)

g)

h)

Adwokacką w Warszawie o terminie Zgromadzenia Izby Adwokackiej w
Katowicach,
na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26.05.1982r.
z późn. zm. Dz.U. Nr 16, poz. 124) w zw. z § 5 ust. 3 Regulaminu Krajowego Zjazdu
Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.) ustalić, że termin składania
pisemnych wniosków i projektów uchwał oraz zgłaszania kandydatów do
prezydium i komisji zgromadzenia upływa w dniu 9 lutego 2021r. o godzinie
24:00 ( dzień zamknięcia przyjmowania pisemnych wniosków i projektów uchwał
oraz zgłaszania kandydatów do prezydium i komisji zgromadzenia)
na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26.05.198r.
z późn. zm. Dz.U. Nr 16, poz. 124) w zw. z § 30 ust. 4 i 5 Regulaminu Krajowego
Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.) ustalić , że termin składania
pisemnych zgłoszeń kandydatów na: dziekana okręgowej rady adwokackiej,
rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej, prezesa sądu dyscyplinarnego izby
adwokackiej, przewodniczącego komisji rewizyjnej, członków okręgowej rady
adwokackiej, członków komisji rewizyjnej, sędziów sądu dyscyplinarnego,
delegatów na KZA upływa w dniu upływa w dniu 11 lutego 2021r. o godzinie
24:00 ( dzień zamknięcia przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów na:
dziekana okręgowej rady adwokackiej, rzecznika dyscyplinarnego izby
adwokackiej, prezesa sądu dyscyplinarnego izby adwokackiej, przewodniczącego
komisji rewizyjnej, członków okręgowej rady adwokackiej, członków komisji
rewizyjnej, sędziów sądu dyscyplinarnego, delegatów na KZA oraz ustalić
publikację list kandydatów wraz z informacją o liczbie mandatów w danych
wyborach, na dzień 17 lutego 2021r. na stronie internetowej Izby
Adwokackiej w Katowicach www.adwokatura.katowice.pl,
na zasadzie art. 44 ust. 1 Prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26.05.198r. z późn.
zm. Dz.U. Nr 16, poz. 124) w zw. z § 7 ust. 1 Regulaminu Krajowego Zjazdu
Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.) ustalić termin do 4 lutego
2021r. na zawiadomienie przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach
uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Katowicach
adwokatów oraz wybranych delegatów adwokatów niewykonujących
zawodu o: terminie, miejscu, trybie odbywania i porządku obrad, pouczeniu
o obowiązku uczestnictwa w zgromadzeniu i sposobie głosowania, sposobie
logowania, zasadach uczestniczenia oraz zabierania głosu w jego trakcie,
zasadach wykonywania prawa głosu, sprawozdaniach o działalności
organów Izby Adwokackiej w Katowicach, wnioskiem komisji rewizyjnej,
preliminarzem budżetowym, wnioskowana wysokością składki rocznej w
formie pliku elektronicznego,
na zasadzie art. 44 ust. 1 Prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26.05.198r. z późn.
zm. Dz.U. Nr 16, poz. 124) w zw. z § 7 ust. 2 Regulaminu Krajowego Zjazdu
Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.) ustalić termin do 11 lutego
2021r. na zawiadomienie przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

i)

j)

k)

l)

uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Katowicach
adwokatów oraz wybranych delegatów adwokatów niewykonujących
zawodu o: zgłoszonych wnioskach i projektach uchwał, danych do
logowania,
na zasadzie art. 44 ust. 1 Prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26.05.198r. z późn.
zm. Dz.U. Nr 16, poz. 124) w zw. z § 33 ust. 2 Regulaminu Krajowego Zjazdu
Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.) ustalić miejsce do oddawania
głosów na: Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, członków
Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Rzecznika Dyscyplinarnego
Izby Adwokackiej w Katowicach, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby
Adwokackiej w Katowicach, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izby
Adwokackiej w Katowicach, delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury,
sędziów Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach, członków
komisji rewizyjnej: głosowanie w systemie stacjonarnym w trzech lokalach
wyborczych opisanych w pkt a) ppkt II.4 niniejszej uchwały i rekomendować czas
oddawania głosów w godzinach 10.00-17.00 w dniu 20.02.2021r. oraz w
godzinach 10.00-13.00 w dniu 21.02.2021r.( jeżeli głosowanie nie doprowadziło
do wyboru na stanowiska wymienione w § 36 ust. 1 Regulaminu w dniu
20.02.2021r. - druga tura),
za zasadzie art. 44 ust. 1 Prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26.05.198r. z późn.
zm. Dz.U. Nr 16, poz. 124) w zw. z § 33 ust. 2 Regulaminu Krajowego Zjazdu
Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.) ustalić miejsce do oddawania
głosów dla delegatów adwokatów niewykonujących zawodu:
1) w Katowicach - Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny
Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice i rekomendować czas
oddawania głosów w godzinach od 10.00-17.00 w dniu 20 lutego 2021 roku oraz
w godzinach 10.00-13.00 w dniu 21 lutego 2021 roku (jeżeli głosowanie nie
doprowadziło do wyboru na stanowiska wymienione w § 36 ust. 1 Regulaminu w
dniu 20.02.2021r. – druga tura),
za zasadzie art. 44 ust. 1 Prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26.05.198r. z późn.
zm. Dz.U. Nr 16, poz. 124) w zw. z § 36 ust. 2 Regulaminu Krajowego Zjazdu
Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.) ustalić jednoczesne
przeprowadzenie wyborów na stanowiska, do organów oraz delegatów na
KZA na dzień 20.02.2021r.
za zasadzie art. 44 ust. 1 Prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26.05.198r. z późn.
zm. Dz.U. Nr 16, poz. 124) w zw. z § 29 ust. 1 Regulaminu Krajowego Zjazdu
Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.) zgłoszenia kandydatów
dokonuje się oddzielnie na każde na stanowisko oraz do piastowania funkcji:
członków prezydium zgromadzenia, członków komisji: mandatowej, wnioskowej,
wyborczej i skrutacyjnej, dziekana okręgowej rady adwokackiej, prezesa sądu
dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego, przewodniczącego komisji
rewizyjnej, członków okręgowej rady adwokackiej, sędziów sądu

dyscyplinarnego, członków komisji rewizyjnej ,delegatów na KZA wyłącznie na
formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały na adres
barbara.iwaszkiewicz@adwokatura.katowice.pl wraz ze zgodą na kandydowanie i
oświadczeniem w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały),
m) na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26.05.1982r.
z późn. zm. Dz.U. Nr 16, poz. 124) w zw. z § 12 ust. 3 Regulaminu Krajowego Zjazdu
Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.) całkowicie znieść wymóg
obecności określonej minimalnej liczby uczestników zgromadzenia
niezbędnej do otwarcia zgromadzenia , o której mowa w § 12 ust. 1
Regulaminu.
n) na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26.05.1982r.
z późn. zm. Dz.U. Nr 16, poz. 124) w zw. z § 26 ust. 3 Regulaminu Krajowego Zjazdu
Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.) całkowicie znieść wymóg
udziału w głosowaniu określonej liczby uczestników Zgromadzenia, o której
mowa w § 26 ust.1 Regulaminu,
o) na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26.05.1982r.
z późn. zm. Dz.U. Nr 16, poz. 124) w zw. z § 27 ust. 2 Regulaminu Krajowego Zjazdu
Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.) całkowicie znieść wymóg
udziału w wyborach określonej liczny uczestników zgromadzenia, o której
mowa w § 27 ust. 1 Regulaminu.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr I.8. Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 21.01.2021r.
FORMULARZ
ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA STANOWISKO, DO ORGANÓW IZBY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH
ORAZ DELEGATÓW NA KZA
LUB
DO PIASTOWANIA FUNKCJI
PODCZAS ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
W DNIACH 19 – 21 LUTEGO 2021 ROKU

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA
NAZWA STANOWISKA, ORGANU LUB
PEŁNIONEJ FUNKCJI PODCZAS
ZGROMADZENIA IA W KATOWICACH NA
KTÓRĄ KANDYDAT SKŁADA ZGŁOSZENIE
(WG NAZEWNICTWA W USTAWIE PRAWO
O ADWOKATURZE) LUB DELEGAT NA KZA
DATA ROZPOCZĘCIA WYKONYWANIA
ZAWODU ADWOKATA ORAZ SIEDZIBA
KANCELARII (MIEJSCOWOŚĆ) WRAZ Z
NUMEREM TELEFONU KONTAKTOWEGO

ZGŁASZAJĄCY

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na niniejszym
formularzu

………………………………………………………………………………

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr I.8. Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 21.01.2021r.
ZGODA NA KANDYDOWANIE
NA STANOWISKO,DO ORGANÓW IZBY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH/DO PEŁNIENIA FUNKCJI
PODCZAS SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W
KATOWICACH ,DELEGATA NA KZA

OŚWIADCZENIE KANDYDATA: …………………………………………………………………………………………………………….
(IMIĘ I NAZWISKO)

WYRAŻAM ZGODĘ NA KANDYDOWANIE NA/DO:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na niniejszym
formularzu

…………………………………………………………………….
(DATA I PODPIS KANDYDATA)

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr I.8. Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 21.01.2021r.
OZNACZENIE LOKALU WYBORCZEGO
WEDŁUG SIEDZIBY ZAWODOWEJ ADWOKATA

Lokal wyborczy – KATOWICE

Lokal wybroczy – GLIWICE

Lokal wyborczy – RYBNIK

Katowice Miasto Ogrodów –
w Gliwicach,
Instytucja Kultury im. Krystyny ul. Kościuszki 38/1,
Bochenek, Plac Sejmu
44-100 Gliwice
Śląskiego 2, 40-032 Katowice

Politechnika Śląska w
Gliwicach, Zamiejscowy
Ośrodek Dydaktyczny w
Rybniku ul. Kościuszki 54,
44-200 Rybnik

Adwokaci posiadający siedziby
zawodowe na terenie:
Katowice
Będzin
Bieruń
Chełm Śląski
Chorzów
Chrzanów
Czechowice -Dziedzice

Adwokaci posiadający siedziby
zawodowe na terenie:
Gliwice
Bytom
Knurów
Łaziska G.
Orzesze
Piekary Sl.
Pyskowice

Adwokaci posiadający siedziby
zawodowe na terenie:
Rybnik
Jastrzębie Zdrój
Książenice
Marklowice
Pawłowice
Pszów
Racibórz

Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Goczałkowice
Imielin
Jaworzno
Lędziny
Libiąż
Łazy
Mikołów
Mysłowice
Olkusz
Pilica k. Zawiercia
Pszczyna
Sarnów
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Wojkowice
Wola k. Pszczyny
Zawiercie

Radzionków
Sośnicowice
Tarnowskie Góry
Zabrze
Zbrosławice
Ruda Śląska

Radlin
Wodzisław Śląski
Żory

