
 
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH 

W KIELCACH 

25 – 513 Kielce, ul. Przecznica 6 lok. 4 

tel. (41) 341 56 04, 341 56 05,   fax (41) 361 25 76,  

e – mail: izba@oirpkielce.pl www.oirpkielce.com.pl        

             

Kielce, 20 listopada 2020r. 

Komunikat 

w sprawie składania deklaracji  

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku 

 

 

Koleżanki i Koledzy, 

 

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach ogłasza 

dodatkowy nabór deklaracji radców prawnych zgłaszających się do świadczenia nieodpłatnej 

pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Nisku w 2021 roku. 

 

Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2021 

przyjmowane będą od 20 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r. do godziny 15:00 (decyduje data 

wpływu) na adres Biura Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych: 25-513 Kielce, ul. Przecznica 6 lok 

4, lub e-mail izba@oirpkielce.pl, wypełnionych i podpisanych formularzy deklaracji – stanowiący 

załącznik do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

i dokumentowania tej pomocy (t.j. Uchwała Nr 365/X/2018 Prezydium KRRP z 18 października 

2018r.) 

Z deklaracji powinno wynikać miejsce, dni tygodnia oraz godziny świadczenia pomocy 

prawnej, zgodne z zapotrzebowaniem Starostwa.  

 

W deklaracji tej należy wskazać miejsce (punkt) wykonywania czynności, dni tygodnia 

oraz godziny w których może być udzielana pomoc. Informacje te muszą być zgodnie z 

zapotrzebowaniem Starostwa. 

 

W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z powyższymi wytycznymi, zostanie ona 

odrzucona. 

 

Równocześnie informujemy, że w przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących 

udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie (miejscu wykonywania czynności - lokalu) 

przekroczy ustaloną dla tego miejsca wykonywania czynności liczbę radców prawnych udzielających 

nieodpłatnej pomocy prawnej, radcę prawnego (radców prawnych) wyznaczonego do udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej w tym miejscu wyznacza się w drodze losowania. Z czynności 

losowania sporządza się protokół.  

Powiat  Niżański Urząd Gminy w Jeżowem 

Jeżowe 136a 

Wtorek 800-1200 

Środa 1130-1530 

Piątek 800-1200 

2 radców 

W tym 1 mediator 

        

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Rudniku nad Sanem 

ul. Kilińskiego 19 

 

Poniedziałek 1130-

1530 

Czwartek 800-1200 

 

mailto:izba@oirpkielce.pl


 

 

1. Zgodnie z § 5 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej i dokumentowania tej pomocy, wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:  

− karany dyscyplinarne – do czasu zatarcia skazania,  

− z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 

6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego,  

− który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia 

zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym, 

− który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji, 

− radca prawny, który zostanie wylosowany do świadczenia nieodpłatnej pomocy 

zobowiązany będzie do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC radcy 

prawnego. 

 

2. Radca prawny wylosowany do świadczenia pomocy prawnej dla danego Starostwa lub Miasta 

na prawach powiatu nie bierze udziału w dalszych losowaniach. 

 

3. Radcowie prawni nie wylosowani w danym Starostwie ani w żadnym innym do którego 

składali deklaracji, będą losowani jako zastępcy radcy prawnego, bez względu na fakt braku 

zgłoszenia na bycie zastępcą. 

 

 

 

       Wicedziekan 

        Rady  Okręgowej Izby Radców Prawnych  

         w Kielcach 

 

                       /-/ Marcin Cecot 

 

 

 


