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Kielce, 14 grudnia  2020r.

Komunikat
w sprawie składania deklaracji 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku

Koleżanki i Koledzy,
 

W  związku  z  rezygnacją  radcy  prawnego  z  udzielania  porad  prawnych  w  punkcie
zlokalizowanym na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego, OIRP w Kielcach ogłasza nabór deklaracji
radców prawnych chętnych do świadczenia nieodpłatnej  pomocy prawnej  w  niżej  wymienionym
punkcie: 

Powiat Tarnobrzeski

Punkt zlokalizowany w:
Nowa Dęba, 
ul. Rzeszowska 3, 
39-460 Nowa Dęba,

Poniedziałek 1130-1530

środa 1130-1530

czwartek 1130-1530

Baranów Sandomierski,
ul.  gen.  L.  Okulickiego  1,  39-
450 Baranów
 Sandomierski

wtorek 800-1200

piątek 800-1200

 

Zgodnie  z  zawartym  Porozumieniem  ze  Starostwem  Powiatowym  w  Tarnobrzegu  porad
prawnych  w  Powiecie  Tarnobrzeskim  winno  udzielać  2  radców prawnych.  Z  uwagi  na  fakt,  
iż  jeden  radca  prawny  zrezygnowała  z  udzielania  nieodpłatnych  porad  prawnych  zaistniała
konieczność ogłoszenia dodatkowego terminu do składania deklaracji w tym Starostwie. Deklaracje
przyjmowane będą  16 grudnia 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.

Informujemy  także  że  w  następujących  Starostwach  nie  zostały  „obsadzone”  miejsca
świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w charakterze zastępcy radcy prawnego: 

1. Starostwo Powiatowe w Grójcu 
a. punkt w Grójcu – potrzebny jest 1 zastępca radcy prawnego.
b. punkt w Mogielnicy - potrzebny jest 1 zastępca radcy prawnego.

2. Starostwo Powiatowe w Kozienicach – potrzebny jest 1 zastępca radcy prawnego.
3. Starostwo Powiatowe w Miechowie – potrzebnych jest 1 zastępców radcy prawnego.
4. Starostwo Powiatowe w Opatowie – potrzebny jest 1  zastępca radcy prawnego.
5. Starostwo Powiatowe w Staszowie – potrzebnych jest 3  zastępców radcy prawnego
6. Starostwo Powiatowe  Zwoleniu  - potrzebnych jest 2 zastępców radcy prawnego.
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 W  związku  z  powyższym  uprzejmie  prosimy  o  składanie  wypełnionych  
i podpisanych formularzy deklaracji przez radców prawnych w terminie  do 16 grudnia 2020r. 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

Jeden  dokument  deklaracji  może  dotyczyć  tylko  jednego  powiatu  
z  określonym/mi  dokładnie  punktem/punktami,  w  których  składający  deklarację  będzie
udzielał porad prawnych. 

W przypadku składania deklaracji do większej liczby powiatów na każdy powiat należy
wypełnić odrębną deklarację.

Z deklaracji powinno wynikać miejsce, dni tygodnia oraz godziny świadczenia pomocy
prawnej, zgodne z zapotrzebowaniem Starostwa  1  . 

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 charakterze zastępcy radcy prawnego w tym samym punkcie (miejscu
wykonywania  czynności  -  lokalu)  przekroczy ustaloną dla  tego  miejsca  wykonywania  czynności
liczbę zastępców radców prawnych udzielających nieodpłatnej  pomocy prawnej,  zastępcę  radcy
prawnego wyznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym miejscu wyznacza się w
drodze losowania. Z czynności losowania sporządza się protokół. 

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.

Informujemy,  iż  Komisja  ds.  wyznaczenia  radców  prawnych  do  udzielania  nieodpłatnej
pomocy prawnej dokona weryfikacji złożonych deklaracji pod względem poprawności ich złożenia. 

W przypadku wpływu większej  ilości  deklaracji  w dniu  21 stycznia  br.  o  godz.  16:00 
w siedzibie Izby odbędzie się  losowanie w celu wyłonienia radcy prawnego  i  zastępców radcy
prawnego którzy będą świadczyć nieodpłatna pomoc prawną w w/w Starostwach.

W uzupełnieniu dodajemy, iż w losowaniu nie będą brane pod uwagę deklaracje tych radców
prawnych,  którzy zostali  wylosowani do świadczenia pomocy prawnej  jako radcowie prawni w
innych Starostwach.

Przewodniczący Komisji
 ds. Losowania Radców Prawnych do NPP
                /-/ Marcin Cecot

Np. w sytuacji gdy Starosta złożył zapotrzebowanie na  udzielanie pomocy prawnej w poniedziałek 8.00 – 13.00,
wtorek 7.00 – 11.00 i w środę w godz. 11.00 – 16.00, to deklaracja winna być złożona na wszystkie wskazane wyżej
dni tygodnia i w określonych wyżej godzinach. 
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