
Okrggowalzba Radc6w Prawnych w Toruniu

r. dfflLnozz Toruf, dnia 19 wrze:inia 2022 r.

Szanowna Kole2anka

Szanowny Kolega

Radca Prawny OIRP w Toruniu

W celu wypelnienia ustawowego obowi4zku wsp6ldzialama z jednostkami samorz4<lu

terytorialnego w zapewnieniu udzielania nieodplatnej pomocy prawnej, okreSlonego w afi. ,[1

pkt 5a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. ir,2022 r. poz. 1166), zgodnre

z $ 2 Regulaminu wyznaczania radc1w prawnych do udzielania nieodplatnej pomocy prawnej

i dokumentowania tej pomocy, wprowadzonego UchwalE Nr 971IX12015 Krajowej Rarly

Radc6w Prawnych z dnia 11 wrzeSnia 2015 r., kt6rego teksl. jednolity ogloszony zosl.al

Uchwal4 Nr 203lXI/202l Prezydium Krajowej Rady l{adc6w Prerwnych z dniaT naja202l r.

(dalej Regulamin) - obwieszczam, iz termin skladania deklaracji udzielania nieodplatrej

pomocy prawnej w 2023 roku zostal wyznaczony na dzien 24 patdziernika 2022 r. oraz

wzywam do skladania deklaracj t, na zalqczonym formularzu.

Ponadto informujg, iz zgodnie z $ 5 Regulaminu nie moze zostac wyznaczonym rlo

udzielania nieo<lplatnej pomocy prawnej oraz zastgpcEwyznaczony radca prawny:

prawomocnie ukarany dyscyplinarnie - do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;

kt6remu udzielone zostalo ostrzezenie przez dziekana, o kt6rym mowa w art. 66

ustawy 'z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od kt6rego radca prawny rrie

odwotral sig w terminie albo kt6re zostalo utrzymane w mocy ptzez s4d dyscyplinarry

-- przez okres roku od uptywu terminu do odwolania albo utrzymanra w mocy;

1)

2)
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3) z kt6ryrn umowa o udzielenie nieodplatnej pomocy prawnej zostala rc:zwiqzara

z przyczyn dotyczqcych radcy prawnego - przez okresi <1w6ch lat od rozwiqzania

umowy;

4) kt6ry nie dopelnil obowi4zku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia

zawodorvego w ostatnim cyklu szkoleniowym;

5) ktory zalega z oplatami z tytulu skladek cztonkowskich w dniu skladania cleklara<ji

za okres dluZszy niZ 2 miesi4ce.

Deklaracjg wypisan4 czytelnie i podpisan4 mo1na zloLye osobiScie w Biurze OkrEgowej

Izby Radc6w Prawnych w Toruniu, ul. Chelmiriska 16, zeskanowad i nadesla6 na adres

poczty elektronicznej: oirp@torun.oim.pl lub nadeslad pocztq w terminie do dnia

24 pa1dziernika 2022 r.

Zpowalaniem

Zalqcznik: wz6r deklaracj i

EKAN RADY
i Izby Radcdw PrawnYch
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