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Komunikat
w sprawie składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

w 2018 roku

Koleżanki i Koledzy,

Informuję  o  możliwości  składania  deklaracji  udzielania  w  roku  2018  nieodpłatnej
pomocy prawnej, o której mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. 2015r., poz. 1255) 

Informuję, że punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane będą na
terenie  działania  OIRP  w  Kielcach  w  powiatach:  białobrzeskim,  buskim,    grójeckim,
jędrzejowskim,  kieleckim, kazimierskim, koneckim,  kozienickim,  lipskim, miechowskim,
niżańskim,   opatowskim,   ostrowieckim,   pińczowskim,   przysuskim,   radomskim,
sandomierskim,   skarżyskim,   stalowowolskim,  starachowickim,  staszowskim,
szydłowieckim, tarnobrzeskim, włoszczowskim, zwoleńskim, 

 i miastach na prawach powiatu: Kielce, Radom, Tarnobrzeg.

Proszę radców prawnych zainteresowanych udzielaniem porad prawnych w roku 2018
do składania w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 października 2017r. (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 278/IX/2016 Prezydium KRRP z 20 lipca 2016r.; Załącznik nr 2),.

W przypadku, gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej
przekroczy liczbę ustaloną  dla  danego punktu świadczenia pomocy,  wyznaczenie nastąpi  
w drodze losowania. 
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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,

 który nie legitymuje się obowiązkowym ubezpieczeniem 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. Radca  prawny,  który  zostanie  wylosowany  do  świadczenia  pomocy  prawnej  dla
danego Starostwa lub Miasta na prawach powiatu zobowiązany będzie świadczyć tę
pomoc we wszystkich punktach wskazanych przez Starostwo lub Miasto.

Dziekan
   Okręgowej Izby Radców Prawnych 

         w Kielcach

                   Helena Górniak
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