OBWIESZCZENIE DZIEKANA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH
W SPRAWIE SKŁADANIA DEKLARACJI UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W 2022 ROKU
Informuję Panie i Panów Radców Prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach o możliwości
składania deklaracji udzielania w roku 2022 nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w przepisach ustawy
z 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945; dalej „ustawa o NPP”).
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 2022 do składania:
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2021r. kompletnie wypełnionej
i podpisanej 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 aktualnego 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, wyznaczenie nastąpi w drodze losowania. Radca prawny może być wyznaczony do
udzielania pomocy prawnej tylko w jednym punkcie. Wyjątki od tej zasady wynikają z Regulaminu wyznaczania
radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (t.j. załącznik do uchwały
Nr 203/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 7 maja 2021r.) (dalej „Regulamin wyznaczania do NPP”). Zasady losowania NPP
w systemie elektronicznym stosowanym w OIRP w Katowicach oraz przydzielania radców w poszczególnych punktach
NPP na 2022 rok opisane są w Załączniku nr 3.
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. Radca prawny może być wyznaczony do udzielania pomocy prawnej w punkcie NPP wyłącznie na terenie okręgowej
izby radców prawnych, w której jest wpisany na listę radców prawnych.
3. Zgodnie z § 5 Regulaminu wyznaczania do NPP, nie może być wyznaczony radca prawny:
- prawomocnie ukarany dyscyplinarne – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;
- któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy o radcach prawnych, od
którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny –
przez okres roku od upływu terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;
- z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o NPP została
rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego, przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
- który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim
cyklu szkoleniowym;
- który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa
miesiące.
NIE MA MOŻLIWOŚCI PONOWNEGO ZŁOŻENIA DEKLARACJI. Przed złożeniem deklaracji, istnieje możliwość
weryfikacji w Biurze Rady OIRP w Katowicach informacji o stanie konta składkowego oraz wypełnienia obowiązku
szkoleniowego w cyklu szkoleniowym 2018-2020.
Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach
Katowice, 27 września 2021r.
r.pr. Katarzyna Jabłońska

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:
+ 48 534 680 340, 32 354 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,
(c) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji w punkcie NPP;
powyższe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt c oraz e RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest
niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na OIRP oraz w związku z wykonywaniem przez
OIRP zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie 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 (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945) oraz Regulaminem wyznaczania radców prawnych do udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (tj. załącznik do uchwały Nr 203/XI/2021
Prezydium KRRP z dnia 7 maja 2021r.) (dalej „Regulamin wyznaczania do NPP”), to jest w celu realizacji
obowiązku organizacji i przeprowadzenia procedury wyznaczania radców prawnych do udzielania pomocy
prawnej w puntach NPP, w tym organizacji transmisji z losowania przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej umożliwiającej transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Lista radców prawnych
wskazanych do świadczenia pomocy prawnej w punktach NPP w roku 2022 publikowana zostanie przez OIRP
na stronie internetowej OIRP i/lub w BIP.
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: radcom
prawnym oraz członkom organów OIRP w Katowicach biorącym udział w procedurze wyznaczania do punków
NPP, starostom powiatów do których nastąpiło wyznaczenie, obsłudze informatycznej OIRP w Katowicach,
Krajowej Izbie Radców Prawnych, Ministrowi Sprawiedliwości. W szczególności odbiorcą danych będzie
administrator platformy „Zoom”, firma Zoom Video Communications, Inc. (polityka prywatności
https://zoom.us/privacy).
8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Twoje dane nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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