
UCHWAŁA NR 61/166/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu  
i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej na obszarze powiatu jeleniogórskiego w 2020 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Zarząd 
Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się projekt Porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu i Okręgową 
Izbą   Radców   Prawnych   w  Wałbrzychu  w  sprawie   udzielania   nieodpłatnej  pomocy  prawnej  
na obszarze powiatu jeleniogórskiego w 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Starostę Jeleniogórskiego i Wicestarostę do podpisania niniejszego 
Porozumienia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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Załącznik do uchwały Nr 61/166/19

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 24 października 2019 r.

POROZUMIENIE  Nr ……./2019
w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. na obszarze powiatu 

jeleniogórskiego

zawarte w dniu ………………… 2019 r w Jeleniej Górze  pomiędzy:

1. Powiatem Jeleniogórskim, z siedzibą Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, ul. Jana 
Kochanowskiego 10, reprezentowanym przez:

1) Starostę Jeleniogórskiego – Krzysztofa Wiśniewskiego

2) Wicestarostę Jeleniogórskiego  – Jarosława Kotlińskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Grażyny Bojęć

zwanym dalej „Powiatem”

a

2. Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu, Rynek 5, reprezentowaną przez:

Dziekana – adw. Jerzego Lachowicza,

zwaną dalej „ORA” i

3. Okręgową Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu ul. Romana Dmowskiego 20, reprezentowaną 
przez:

Dziekana – r.pr. Sławomira Majkę,

zwaną dalej „OIRP”,

o treści następującej:

§ 1. 1. Strony zgodnie oświadczają, że porozumienie niniejsze zawarte zostaje w wykonaniu 
unormowania zawartego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 294), zwanej dalej „ustawą”.

2. ORA i OIRP oświadczają, że w oparciu o przepisy ustaw, odpowiednio - z dnia 26 maja 1982 r. 
– Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 r, poz. 1513) i ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 
prawnych (Dz.U. z 2018 r, poz. 2115 z późn. zm.)  oraz  wydanych  na  ich  podstawie  przepisów 
wykonawczych  są  podmiotami  właściwymi  w  sprawie  udzielania nieodpłatnej  pomocy  prawnej  
na obszarze powiatu jeleniogórskiego.

§ 2. 1. Powiat oświadcza, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielać jej będą 
adwokaci i radcowie prawni, usytuowano w Kowarach przy ul. Staszica 16, na podstawie 
Porozumienia z Gminą Miejską Kowary.

2. Punkt, o którym mowa w ust. 1 funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku, w godz. 12-16 
albo w innych godzinach, jeśli to będzie korzystne dla beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej.
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3. W celu zapewnienia równomiernego udziału radców prawnych i adwokatów w wykonywaniu 
zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie wskazanym 
w ust. 1 ORA wskaże co najmniej  pięciu adwokatów, w tym jednego mediatora oraz ich zastępców, 
którzy będą udzielać pomocy w miesiącach nieparzystych, natomiast OIRP wskaże co najmniej pięciu 
radców prawnych, w tym jednego mediatora oraz ich zastępców, którzy będą udzielać pomocy 
w miesiącach parzystych.

4. ORA i  OIRP zobowiązują się w terminie trzydziestu dni od zawarcia niniejszego porozumienia 
do przedłożenia Powiatowi imiennych wykazów odpowiednio adwokatów i radców prawnych, w tym 
mediatorów oraz ich zastępców, którzy będą udzielali nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie, 
o którym mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich danych kontaktowych.

5. ORA i OIRP oświadczają, że wskazanie adwokatów i radców prawnych, o jakich mowa 
w ust. 4 następować będzie zgodnie z uchwalonymi przez właściwe organy samorządów zawodowych 
regulaminami.

6. Powiat oświadcza, że poza punktem nieodpłatnej pomocy prawnej, o jakich mowa w ust. 1, 
planuje powierzenie  realizacji zleconego zadania administracji rządowej prowadzenia punktów 
przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w 2020 r usytuowanych w lokalach na terenie Janowic Wielkich, 
Karpacza, Mysłakowic, Starej Kamienicy i Szklarskiej Poręby,  organizacji pozarządowej, o jakiej 
mowa w art. 11 ustawy.

7. ORA  i  OIRP,  w   przypadku   określonym   w   art. 11  ust.  12   ustawy,   zobowiązują   się   
do wyznaczenia  odpowiednio  co  najmniej   dwóch  adwokatów  i co  najmniej dwóch radców 
prawnych do wykonywania zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 
w punkcie, o którym mowa w ust. 6, w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Powiat 
o potrzebie wyznaczenia. W powiadomieniu Powiat wskaże liczby adwokatów i radców prawnych 
niezbędnych w punkcie, z uwzględnieniem zasady równomiernego udziału radców prawnych 
i adwokatów w wykonywaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

8. Powiat może dać pierwszeństwo w zawarciu umów tym adwokatom i radcom prawnym, 
spośród wskazanych, o których mowa w ust. 4 i 5, którzy w latach poprzednich udzielali najwięcej 
nieodpłatnych porad prawnych w roku.

§ 3. 1. Gmina Miejska Kowary zapewnia w punkcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 podstawowe 
wyposażenie  biurowe,  tj.  biurko,  fotel,  stół  (blat)  i krzesła  dla  osób  korzystających  
z nieodpłatnej pomocy prawnej, szafę zapewniającą bezpieczne przechowywanie dokumentów 
zawierających dane osobowe, a także dostęp do drukarki, urządzenia pozwalającego na przenoszenie 
dokumentacji do postaci elektronicznej, a także dostęp do instalacji energetycznej, 
telekomunikacyjnej i internetu.

2. Powiat zapewnia system informatyczny rejestrujący wizyty, dyżury i  umożliwiający 
sporządzanie i przekazywanie Staroście Jeleniogórskiemu kart pomocy w formie i drogą 
elektroniczną.

3. Adwokaci   i   radcowie    prawni    wskazani    przez   ORA   i  OIRP    zapewniają    komputer    
z  dostępem  do oprogramowania do edycji tekstów, oprogramowania umożliwiającego przesyłanie, 
odbieranie danych i porozumiewanie się na odległość środkami komunikacji elektronicznej 
i komputerowego systemu informacji prawnej, wraz z bazą aktów prawnych, w tym przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego,  orzecznictwa  i  materiałów pomocniczych,  z  dostępem  do bazy 
aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze danego powiatu i powiatów ościennych, 
w tym gmin wchodzących w skład danego powiatu.

4. Strony zgodnie oświadczają, że wyposażenie lokali, o których mowa w § 2 ust. 1, może być 
wykorzystywane przez adwokatów i radców prawnych wyłącznie do czynności lub działań 
związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Skutki naruszenia tego postanowienia 
określa umowa, o jakiej mowa w art. 6 ustawy.
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§ 4. 1. Wynagrodzenie   adwokatów   i radców  prawnych   wykonujących   zadanie   polegające   
na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej określa umowa, o jakiej mowa w art. 6 ustawy.

2. Wynagrodzenie miesięczne osób świadczących pomoc prawną w ramach punktu wynosi łącznie 
5.005 zł. Jest ono podzielone pomiędzy adwokatów i  radców prawnych jako wynagrodzenie 
ryczałtowe, proporcjonalnie do ich udziału w wykonywaniu zadania świadczenia pomocy prawnej 
w ramach punktu oraz rodzaju powierzonych zadań.

3. Wynagrodzenie adwokata i radcy prawnego będzie płatne na podstawie wystawionego przez 
niego rachunku za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia miesiąca następnego.

§ 5. Koszty obsługi organizacyjno-technicznej związane z organizacją punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej i ich bieżącym funkcjonowaniem ponosi Powiat.

§ 6. Niniejsze porozumienie zawarte zostaje na czas określony od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 
2020 r

§ 7. 1. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy.

2. Zmiany porozumienia dokonuje się w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Powiat Jeleniogórski   Okręgowa Rada Adwokacka  Okręgowa Rada Izby Radców 
Prawnych
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UZASADNIENIE

Wykonywanie zadań określonych przepisami prawa należy do kompetencji zarządu powiatu (art.
32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511).
Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
zwanej dalej ustawą, powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby
radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienia w sprawie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu.
Nieodpłatna pomoc prawna, w punkcie wspólnym adwokatów i radców prawnych, będzie
udzielana w każdy roboczy dzień tygodnia, za wyjątkiem sobót, od godz. 12 do 16 albo w innych
godzinach, jeśli to będzie korzystne dla beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej. W miesiącach
nieparzystych porad będą udzielać adwokaci, a w parzystych radcowie prawni.
W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc
prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punkcie, czas trwania dyżuru może
ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje
na żądanie starosty (art. 8 ust. 6 ustawy).

W celu zawarcia ww. porozumienia akceptuje się jego treść.
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