Regulamin
Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
dotyczący ustalania list osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną
w roku 2018
1. Regulamin określa zasady wyznaczania adwokatów do udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1255 ze zm.).
2. Ustala się, że powierzenie wykonywania usług świadczenia nieodpłatnej
pomocy prawnej w roku 2018 w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1255 ze zm.) nastąpi w drodze losowania wśród adwokatów, którzy
spełniają łącznie następujące kryteria:
1) dokonali zgłoszenia zamiaru świadczenia usług na prawidłowo
wypełnionej deklaracji, której wzór stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu,
2) nie posiadają zaległości w opłacaniu składek samorządowych oraz z
tytułu OC (w przypadku płatności dokonywanych na rachunek
bankowy ORA w Kielcach po dniu 1 października 2017r. wraz ze
zgłoszeniem należy złożyć potwierdzenie przelewu),
3) nie byli karani dyscyplinarnie oraz wobec których nie toczy się
postępowanie dyscyplinarne.
3. Adwokat może dokonać zgłoszenia woli świadczenia nieodpłatnej pomocy
prawnej tylko w jednym Starostwie / punkcie.
4. Komisję, która przeprowadzi losowanie powołuje Dziekan albo Okręgowa
Rada Adwokacka. W akcie powołania Komisji zostanie wskazany termin
losowania. Losowanie odbędzie się w lokalu Okręgowej Rady Adwokackiej
w Kielcach. Obserwatorami losowania mogą być wszyscy adwokaci
ubiegający się o podpisanie umów w sprawie świadczenia pomocy
prawnej.
5. Ustala się termin
31.10.2017 r.
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6. Dla każdego starostwa zostaje sporządzona alfabetyczna lista adwokatów,
którzy złożyli deklarację świadczenia pomocy prawnej w danym
starostwie – zwana dalej LISTĄ. Każdemu adwokatowi zostaje
przyporządkowany numer kolejny odpowiadający pozycji na LIŚCIE.
Sporządza się losy zawierające wyłącznie numery odpowiadające
numerom na LIŚCIE. LISTY dla poszczególnych Starostw zostaną
wyłożone na półgodziny przed terminem losowania w sekretariacie
Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach przy ul. św. Leonarda 1/30.

7. Losowanie przeprowadzone jest dla każdego starostwa/punktu odrębnie
spośród osób ujętych na LISTACH, o których mowa w punkcie 6.
8. Losuje się liczbę adwokatów świadczących usługi nieodpłatnej pomocy
prawnej, która odpowiada liczbie osób określonych porozumieniem
zawartym pomiędzy Starostą, a ORA i OIRP.
9. Po wylosowaniu adwokatów świadczących usługi z pozostałych zgłoszeń
losuje się ich zastępców, w liczbie odpowiadającej co najmniej ilości
adwokatów wylosowanych do świadczenia usług.
10. Niezwłocznie po terminie losowania Koordynator zawiadomi Starostę o
osobach wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką do świadczenia
nieodpłatnej pomocy prawnej podając imię i nazwisko adwokata, adres
prowadzonej kancelarii, numer telefonu oraz adres email, jak też dane
zastępcy i/lub zastępców według wylosowanej kolejności.
11. Adwokat, którego nazwisko zostanie wylosowane jest zobowiązany w
terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku zawrzeć umowę z właściwym
starostą. O powyższym należy zawiadomić Okręgową Radę Adwokacką
najpóźniej pierwszego dnia roboczego po dacie podpisania umowy
przedkładając odpis podpisanej umowy – dla zachowania terminu
wystarczające jest przesłanie skanu umowy pocztą email na adres
ora.kielce@adwokatura.pl
12. Zasady wykonywania
adwokatem, a Starostą.
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13. Niniejszy regulamin zostaje podany do wiadomości
wywieszenie na stronie ORA oraz poprzez pocztę email.
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