Załącznik nr do protokołu posiedzenia
Rady OIRP w Warszawie z 19.09.2018 r.

Uchwała Nr /2018
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie utworzenia Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono przy Okręgowej Izbie
Radców Prawnych w Warszawie

§ 1.
Postanawia się utworzyć Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono przy Okręgowej Izbie
Radców Prawnych w Warszawie.
§ 2.
Regulamin Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono przy Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Warszawie stanowi załącznik do uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr /2018
Rady OIRP w Warszawie z 19.09.2018 r.

Regulamin
Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

§ 1.
Celem utworzenia Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono przy Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Warszawie, zwanego dalej „Ośrodkiem Pro Bono”, jest umożliwienie osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których nie stać na pokrycie kosztów
odpłatnej porady prawnej radcy prawnego lub adwokata, pozyskania efektywnej
i nieodpłatnej pomocy prawnej ze strony radców prawnych i aplikantów radcowskich
działających pro bono.
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§ 2.
Zakres działania Ośrodka Pro Bono jest komplementarny w stosunku do innych metod
uzyskiwania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Ośrodek Pro Bono udziela wsparcia osobom nieposiadającym pełnomocnika procesowego
oraz potrzebującym kompleksowej i profesjonalnej pomocy prawnej.
W ramach Ośrodka Pro Bono nie jest udzielana informacja prawna.
Pomoc prawna świadczona w ramach Ośrodka Pro Bono jest adresowana wyłącznie do
osób, których nie stać na odpłatną pomoc prawną, zwanych dalej „Klientami”.
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, zwanej dalej „OIRP
w Warszawie”, zawiera porozumienia o stałej współpracy, zwane dalej „Porozumieniami”,
z wyspecjalizowanymi podmiotami zajmującymi się zapewnianiem dostępu do
nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności z podmiotami publicznymi, organizacjami
pozarządowymi lub uczelniami wyższymi prowadzącymi akademickie poradnie prawne.
Klienci są kierowani do Ośrodka Pro Bono na podstawie Porozumień albo na zasadzie
odesłania z biur nieodpłatnej pomocy prawnej, instytucji społecznych i rzeczniczych,
organizacji pozarządowych oraz klinik prawa.
Klienci wymagający pomocy o charakterze specjalistycznym mogą być odsyłani do
wyspecjalizowanych podmiotów, z którymi Ośrodek Pro Bono podejmie stałą współpracę.
Klient mający uzyskać pomoc prawną w ramach Ośrodka Pro Bono wypełnia uprzednio
oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu, będące podstawą do
prowadzenia sprawy Klienta oraz ewidencji statystycznej Ośrodka Pro Bono. Pomoc
w wypełnieniu oświadczenia zapewniają przedstawiciele podmiotów, z którymi zostały
zawarte Porozumienia. Podmiot, z którym zostało zawarte Porozumienie, przekazuje
oryginał oświadczenia do Ośrodka Pro Bono.
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§ 3.
Pomoc prawna udzielana w ramach Ośrodka Pro Bono powinna być kompleksowa
i efektywna, tak aby Klient miał pewność, że jego sprawa zostanie poprowadzona do
momentu uzyskania satysfakcjonującej porady prawnej lub rozstrzygnięcia sprawy w danej
instancji.
Radcowie prawni deklarujący współpracę z Ośrodkiem Pro Bono są obowiązani prowadzić
sprawy pro bono z taką samą starannością jak sprawy prowadzone za wynagrodzeniem.
Dokumentacja sprawy znajduje się w wyłącznej dyspozycji prowadzącego sprawę radcy
prawnego lub działającego pod jego nadzorem aplikanta radcowskiego.
Ośrodek Pro Bono prowadzi rejestr oświadczeń Klientów, którzy otrzymali pomoc prawną,
wraz z informacją o sposobie zakończenia sprawy.
Obsługa Klienta odbywa się przede wszystkim w oparciu o kancelarię radcy prawnego lub
zaplecze biurowe organizacji lub instytucji, która odesłała danego Klienta do Ośrodka Pro
Bono. Ośrodek może, w drodze wyjątku, zapewnić miejsce na spotkanie z Klientem.

§ 4.
1. Pomocy prawnej w ramach Ośrodka Pro Bono udzielają radcowie prawni oraz aplikanci
radcowscy działający pod nadzorem radcy prawnego, będący członkami OIRP
w Warszawie, zwani dalej „Współpracownikami”.
2. Radcowie prawni zainteresowani udzielaniem pomocy prawnej w ramach Ośrodka Pro
Bono składają oświadczenie o współpracy, którego wzór określa załącznik nr 2 do
Regulaminu.
3. Pomocy prawnej pod nadzorem radcy prawnego mogą udzielać aplikanci radcowscy
wskazani przez radcę prawnego, który złożył oświadczenie o współpracy z Ośrodkiem Pro
Bono, którzy złożą oświadczenie o współpracy, którego wzór określa załącznik nr 3 do
Regulaminu.
4. Działalność Współpracowników w ramach Ośrodka Pro Bono opiera się na zasadzie
dobrowolności i równości, w oparciu o poniższe zasady:
1) Współpracownicy otrzymują zawiadomienia pocztą e-mail o sprawach, które wpłynęły
do Ośrodka Pro Bono;
2) sprawy niecierpiące zwłoki oraz o szczególnej wadze są aktywnie przekazywane
Współpracownikom przez pracownika Biura OIRP w Warszawie obsługującego
Ośrodek Pro Bono, w celu niezwłocznego podjęcia przez radcę prawnego –
z uwzględnieniem deklarowanych dziedzin prawa oraz zakresu dostępności czasowej;
3) radca prawny samodzielnie podejmuje decyzję o podjęciu się prowadzenia danej
sprawy;
4) radcowie prawni będący Współpracownikami mają równy dostęp do spraw
zgłaszanych do Ośrodka Pro Bono, podejmując się prowadzenia sprawy na zasadzie
kolejności zgłoszenia.
5. Z zastrzeżeniem ust. 3, radca prawny, który przy udzielaniu pomocy prawnej pro bono
zamierza współpracować z działającym pod jego nadzorem aplikantem radcowskim,
wskazuje tego aplikanta w oświadczeniu o współpracy z Ośrodkiem Pro Bono oraz
każdorazowo potwierdza jego udział w danej sprawie, której prowadzenia się podjął; radca
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prawny może wskazać aplikanta radcowskiego każdorazowo podejmując się prowadzenia
danej sprawy.
6. Współpracownik nie udziela pomocy prawnej w przypadku powzięcia informacji, że
Klient korzysta w danej sprawie z pomocy adwokata lub radcy prawnego.
7. Współpracownik może odmówić udzielenia pomocy prawnej:
1) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia Klienta,
o którym mowa w § 2 ust. 8;
2) ze względu na rodzaj lub zawiłości sprawy.
8. W przypadku zawarcia przez OIRP w Warszawie Porozumień z samorządami adwokackim
lub notarialnym pomocy prawnej mogą udzielać również członkowie tych samorządów na
zasadach określonych w tych Porozumieniach.
§ 5.
1. Ośrodek Pro Bono zapewnia wsparcie organizacyjne dla Współpracowników, ale nie
odpowiada za ich obsługę techniczną i administracyjną.
2. Ośrodek Pro Bono:
1) może przekazać Klientowi podstawowe informacje o przebiegu jego sprawy;
2) nie gromadzi akt spraw;
3) prowadzi ewidencję statystyczną spraw.
3. Ośrodek Pro Bono może prowadzić szkolenia i warsztaty z zakresu prowadzonych działań.
§ 6.
1. Za organizację działalności Ośrodka Pro Bono odpowiada powołany przez Radę OIRP
w Warszawie Koordynator do spraw programów pro bono Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Warszawie, zwany dalej „Koordynatorem”.
2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) współpraca z radcami prawnymi oraz aplikantami radcowskimi udzielającymi porad
prawnych pro bono;
2) organizacja pracy Ośrodka Pro Bono, w tym nadzór nad pracownikiem Biura OIRP
odpowiedzialnym za prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Ośrodka
Pro Bono;
3) stałe dążenie do doskonalenia pracy Ośrodka Pro Bono w ramach zorganizowanego
systemu.
§ 7.
1. W swojej działalności Ośrodek Pro Bono wspiera się zaangażowaniem aplikantów
radcowskich i promuje postawy altruistyczne wśród członków OIRP w Warszawie.
2. Ośrodek Pro Bono promuje postawy radców prawych i aplikantów radcowskich, którzy
przystąpią do systemu pomocy prawnej pro bono, a w uznaniu społecznej pracy wnioskuje
o przyznawanie wyróżnień i nagród do organów samorządu.
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