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Kielce 28 listopada 2018 roku

KOMUNIKAT 

W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Koleżanki i Koledzy,

Informujmy,  że  w  Starostwie  Powiatowym  w  Grójcu nie  został  „obsadzony”  punkt
świadczenia nieodpłatnej  pomocy prawnej przez radców prawnych i  zastępców radców prawnych
zlokalizowany w Mogielnicy przy ul. Mostowej 27.

Punk czynny będzie w godz.:
Poniedziałek 800-1200

Wtorek 800-1200

Środa 800-1200

Czwartek 800-1200

Piątek 800-1200

W celu zapewnienia równomiernego udziału radców prawnych i adwokatów w wykonywaniu
zadania  polegającego na udzielaniu  nieodpłatnej  pomocy prawnej  w/w punk obsługiwany będzie
przez jednego radcę prawnego i jednego adwokata w równym wymiarze czasu świadczenia usług.

Prosimy  radców  prawnych  zainteresowanych  udzielaniem  porad  prawnych  w  punkcie
wskazanym przez Starostwo Powiatowe w Grójcu w roku 2019, do składania w nieprzekraczalnym
terminie  do dnia 7 grudnia 2018r. (decyduje data wpływu) na adres Biura Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych: 25-513 Kielce, ul. Przecznica 6 lok 4, e-mail izba@oirpkielce.pl, wypełnionych  i
podpisanych  formularzy  deklaracji  –  Załącznik  nr  1,  stanowiących  załącznik  do  Regulaminu
wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej  pomocy prawnej i  dokumentowania tej
pomocy (Uchwała Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015r.;  t.j.
Uchwała  Nr  365/X/2018  Prezydium  Krajowej  Rady  Radców  Prawnych  z  dnia  18  października
2018r.)

 
Informujemy,  iż  Komisja  ds.  wyznaczenia  radców  prawnych  do  udzielania  nieodpłatnej

pomocy prawnej dokona weryfikacji złożonych deklaracji pod względem poprawności ich złożenia. 

W uzupełnieniu dodajemy, iż w losowaniu nie będą brane pod uwagę deklaracje tych radców
prawnych, którzy zostali wylosowani w dniu 27 listopada br. do świadczenia pomocy prawnej  jako
radcowie prawni w innych Starostwach.



W deklaracji tej należy wskazać miejsce (punkt) wykonywania czynności, dni tygodnia oraz
godziny  w  których  może  być  udzielona  pomoc.  Informacje  te  muszą  być  zgodne  z
zapotrzebowaniem Starostwa. 

W przypadku złożenia  deklaracji  niezgodnej z powyższymi wytycznymi, zostanie  ona
odrzucona.  Ponadto jeśli zadeklarowane godziny udzielania pomocy prawnej będą odmienne
od podanych wyżej, deklaracja również zostanie odrzucona. 

W przypadku  wpływu  większej  ilości  deklaracji  w  dniu  10  grudnia  br.  o  godz.  16:30  
w  siedzibie  Izby  odbędzie  się  losowanie  w  celu  wyłonienia  radcy  prawnego  i  zastępcy  radcy
prawnego którzy będą świadczyć nieodpłatna pomoc prawną w Starostwie Powiatowym w Grójcu w
punkcie zlokalizowanym w Mogielnicy przy ul. Mostowej 27
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