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K O M U N I K A T

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

nej pomocy prawnej w poszczególnych Starostwach i Miastach na prawach powiatu, informuje, że po do-

konaniu weryfikacji złożonych deklaracji, postanowiła że w pierwszej kolejności dokonywać będzie loso-

wania  radców  prawnych  w  poszczególnych  powiatach,  a  następnie  ich  zastępców  

(ze wskazaniem numeru zastępcy). 

Pomimo, iż nie we wszystkich deklaracjach radcowie prawni zgłaszali swój udział na zastępców,

to w przypadku nie wylosowania na radcę głównego, ich deklaracje wezmą udział w losowaniu zastęp-

ców. 

Nadmieniam jedynie,  że zastępca radcy prawnego udzielającego nieodpłatnej  pomocy prawnej

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

radcy głównego z udzielania świadczeń, nie udziela natomiast nieodpłatnych porad w sytuacji czasowej

niezdolności radcy. W takiej sytuacji radca główny powinien zorganizować zastępstwo samodzielnie. 

Jednocześnie informuję, że następujące powiaty:  jędrzejowski, kazimierski,  konecki,  skarżyski,

starachowicki, białobrzeski, zwoleński, tarnobrzeski oraz miasta na prawach powiatów: Kielce, Radom

nie odesłały porozumień przygotowanych przez OIRP w Kielcach, dlatego też Izba nie posiada informacji

o miejscu udzielania nieodpłatnych porad oraz nie może wskazać dni i godzin ich udzielania. Zdaniem

Komisji nie stanowi to powodu do odstąpienia od losowania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej

pomocy prawnej i ich zastępców. 

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

niu,  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 wyboru radców prawnych do udzielania nieod-

płatnej pomocy prawnej, w pierwszej kolejności w powiatach, w których złożono najmniejszą ilość dekla-

racji w stosunku do zgłoszonego zapotrzebowania. 

Przewodniczący Komisji
     ds. losowania radców prawnych
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