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Kielce, dnia 21  listopada 2019 roku

K O M U N I K A T

Komisja ds. losowania radców prawnych i zastępców radców prawnych do udzielania nieod-

płatnej pomocy prawnej w poszczególnych Starostwach i Miastach na prawach powiatu, informuje, że

w  przypadku  wpływu  większej  ilości  deklaracji,  w  dniu  28  listopada  br.  o  godz.  17:00 

w siedzibie Izby odbędzie się losowanie w celu wyłonienia radców prawnych i zastępców radców

prawnych, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną. 

Pierwszeństwo wyznaczenia radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

w punktach obejmować będzie radcę prawnego, będącego również mediatorem, w rozumieniu art. 4a.

ust 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie

obywatelskim oraz edukacji prawnej1.

O ilości radców prawnych, będących równocześnie mediatorami w rozumieniu w/w ustawy, w

danym punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna zdecydował starosta w zawartym

z OIRP w Kielcach porozumieniu. 

W pierwszej kolejności Komisja dokonywać będzie losowania radców prawnych w poszcze-

gólnych powiatach, a następnie ich zastępców (ze wskazaniem numeru zastępcy). 

W przypadku gdy w deklaracjach radcowie prawni nie zadeklarują pełnienia funkcji zastępcy,

to w razie nie wylosowania na „głównego” radcę prawnego, ich deklaracje wezmą udział w losowaniu

zastępców. 

1 Zgodnie  z  art.  4a  ust.  6  ustawy  z  dnia  5  sierpnia  2015  r.  o  nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 t.j.), mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych
mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację
pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.



Nadmieniam jedynie, że zastępca radcy prawnego udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej

jest uprawniony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, jedynie w przypadku całkowitej rezygna-

cji radcy głównego z udzielania świadczeń, nie udziela natomiast nieodpłatnych porad w sytuacji cza-

sowej niezdolności radcy. W takiej sytuacji radca główny powinien zorganizować zastępstwo samo-

dzielnie. 

Ponadto, Komisja postanowiła, że losowania dokonywać będą Radcowie Prawni obecni na lo-

sowaniu,  którzy złożyli  deklaracje z zastrzeżeniem,  iż nie mogą dokonywać wyboru w powiecie,  

w którym zadeklarowali chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Komisja postanowiła także, że dokonywać będzie losowania radców prawnych do udzielania

nieodpłatnej pomocy prawnej, w pierwszej kolejności w powiatach, w których złożono najmniejszą

ilość deklaracji w stosunku do zgłoszonego zapotrzebowania. 

Przewodniczący Komisji
     ds. losowania radców prawnych

                                /-/ Marcin Cecot
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