
OBWIESZCZENIE DZIEKANA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH 

W SPRAWIE SKŁADANIA DEKLARACJI UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  

W 2020 ROKU 

 

Informuję Panie i Panów Radców Prawnych o możliwości składania deklaracji udzielania w roku 2020 

nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w przepisach ustawy z 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 294).  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach (obowiązek 

informacyjny zamieszczamy w załączeniu). 
 

Wzywam radców prawnych zainteresowanych udzielaniem porad prawnych w roku 2020 do składania: 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2019r. kompletnie wypełnionej 

i podpisanej aktualnej deklaracji (decyduje data wpływu) 
 

na adres Biura Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych: 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 223c albo 

e- mail: npp@oirp.katowice.pl. 

Deklarację należy złożyć według ustalonego wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 1.  

Zawarta w deklaracji informacja dotyczy miejsca, dni tygodnia oraz godzin, w których radca prawny 

deklaruje gotowość udzielania pomocy i winna operować dniami i godzinami wskazanymi przez powiaty lub wg 

harmonogramów dyżurów załączonych do wykazu - jeżeli takie zostały wskazane. Ostateczne wskazanie miejsca 

i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określi umowa jaką zawierać będzie powiat z radcą prawnym 

wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Aktualną listę miejsc wskazanych przez powiaty do 

udzielania przez radców prawnych OIRP Katowice nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z wymaganymi 

specjalizacjami, w tym nieodpłatną mediacją, jeżeli zostały określone lub punktem nieodpłatnej mediacji, 

przedstawiamy w Załączniku 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. Losowanie odbywa 

się do powiatów i do punktów w powiecie uszeregowanych w kolejności alfabetycznej wskazanej w Załączniku  

nr 2.  

UWAGA! 

1. Informuję, że do Rady OIRP w Katowicach nie wpłynęły jeszcze kompletne informacje umożliwiające podanie 

szczegółowych, ostatecznych danych dotyczących lokalizacji oraz godzin funkcjonowania wszystkich punktów 

przewidzianych do obsługi przez radców prawnych OIRP w Katowicach. Informacje zawarte w Załączniku nr 2 

aktualizowane będą na bieżąco, po otrzymaniu danych z powiatów i mogą ulegać zmianie. Prosimy o bieżące 

zapoznawanie się z jego aktualizowaną treścią. 

2. Zgodnie z § 5 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

i dokumentowania tej pomocy nie może być wyznaczony radca prawny: karany dyscyplinarne – do czasu 

zatarcia skazania, z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 

ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 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 oraz który zalega z opłatami 

z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji. Zgłoszenia takich osób będą odrzucane bez 

możliwości ponownego złożenia deklaracji. 

3. Przed złożeniem deklaracji, istnieje możliwość weryfikacji w Biurze Rady OIRP w Katowicach informacji  

o stanie konta składkowego oraz wypełnienia obowiązku szkoleniowego w cyklu szkoleniowym 2015-2017. 
 

Dziekan Rady 

        Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Katowicach 

    r.pr. Ryszard Ostrowski 
Katowice, 30 września 2019r. 



 

INFORMACJA DLA RADCÓW PRAWNYCH OIRP W KATOWICACH 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU 

WYZNACZANIA RADCÓW PRAWNYCH DO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

I DOKUMENTOWANIA TEJ POMOCY 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż: 

1. administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach,  

40 - 600 Katowice, ul. Kościuszki 223 c (dalej: OIRP w Katowicach).  

Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: npp@oirp.katowice.pl lub telefonicznie pod 

numerem: + 48 32 254 00 42 wew. 111. 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wyznaczania radców prawnych do udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, w tym: (a) realizacji procedury wyznaczenia 

do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji w punkcie NPP; (b) do wskazania 

Powiatowi po wyznaczeniu do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji  

w punkcie NPP, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt c oraz e RODO w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 i/lub 

art. 10 ust. 2 ustawy z dnia z 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 294); (c) udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji w punkcie NPP . 

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania, w którym 

dane osobowe zostały zgromadzone, 

4. posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

5. masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, iż 

przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa lub jeżeli Twoje dane osobowe są 

nienależycie chronione, 

6. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania Twoich danych 

osobowych będzie wykluczenie z procedury wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy. 

7. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

starostom powiatów do których nastąpiło wyznaczenie, obsłudze informatycznej OIRP w Katowicach. 

8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Twoje dane nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 
Sekretarz Rady         Dziekan Rady 

Okręgowej Izby Radców Prawnych       Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Katowicach          w Katowicach 

              r.pr. Katarzyna Palka – Bartoszek           r.pr. Ryszard Ostrowski 

mailto:npp@oirp.katowice.pl

