
Szanowne Panie, Szanowni Panowie 

Informuję, że w dniu  4 listopada 2020r. o godz. 15:00 w siedzibie Izby odbędzie się losowanie 
w celu wyznaczenia radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej. W losowaniu wezmą udział, tj. losowani będą radcowie prawni z OIRP  
w Katowicach, którzy złożyli deklaracje w wyznaczonym terminie. 

Podstawą podejmowanych czynności na tym etapie są przepisy ustawy z dnia  
5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2019r. 
poz. 294 z późn. zm.) oraz postanowienia Regulaminu wyznaczania radców prawnych do 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (Uchwała  
Nr 97/IX/2015 KRRP z 11.09.2015r.; tj. Uchwała 365/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 
18.10.2018r.). 

Uprzejmie informuję, że z uwagi na trwający stan epidemii, konieczność zachowania dystansu 
społecznego oraz zminimalizowanie zagrożeń zachorowania na Covid-19, oprócz Dziekana, 
Wicedziekana oraz pracowników Biura, w trakcie losowania obecnych może być dwoje radców 
prawnych. Zainteresowanych obecnością podczas losowania proszę o przysłanie zgłoszenia za 
pośrednictwem e-mail na adres: npp@oirp.katowice.pl w terminie do dnia 2 listopada 2020r. 
włącznie. W razie większej ilości zainteresowanych, przeprowadzimy losowanie o jego 
wynikach poinformujemy zgłaszających. 

Informuję również, że Rada OIRP w Katowicach pracuje w trybie zdalnym i podejmuje uchwały 
zgodnie z przepisem art. art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (…) (Dz.U. 2020r. 
poz. 374 z późn. zm.). Planuje się, aby uchwały Rady wyznaczające radców prawnych do 
punktów NPP były podejmowane w terminie do 20 listopada 2020r. 

Wyznaczeni przez Radę OIRP w Katowicach radcowie prawni zostaną powiadomieni 
o wyznaczeniu. Pozostali radcowie prawni biorący udział w losowaniu mogą uzyskać 
informacje telefoniczne w biurze OIRP w Katowicach od dnia 24 listopada 2020r.  

O wszelkich zmianach powyższych informacji wynikających w szczególności z ograniczeń 
i obostrzeń w związku ze stanem epidemii powiadomię niezwłocznie, ogłoszeniem na stronie 
internetowej OIRP w Katowicach. 
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