
Okrggowalzba Radc6w Prawnych w Toruniu

,uffi,,, Toruri, dnia 9 wrzeSnia 2019 r.

Szanowne KoleZanki,
Szanowni Koledzy
Radcowie Prawni

Uprzejmie informujg, 2e La podstawie $ 4 ust. I rozporz1dzenia Ministra
SprawiedliwoSci z dnia 27 mala 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarZonemu

korzystania z pomocy obroricy z ttrzEdu (Dz. U. z 2015 r., poz.816) Rada Okrggowej Izby
Radc6w Prawnych w Toruniu zobowiryana jest przedstawid prezesowi wlaSciwego s4du:

a) wykaz radc6w prawnych uprawnionych do obrony w postgpowaniu kamym wedlug
ustawy o radcach prawnych, maj4cych miejsce zamieszkanianaobszarze wlaSciwoSci

odpowiedniego s4du, deklaruj4cych gotowoSd udzielania oskarZonemu pomocy

prawnej zarzgdru,

b) :vqykaz pozostatych radc6w prawnych uprawnionych do obrony w postepowaniu

karnym wedlug przepis6w ustawy o radcach prawnych, maj4cych miejsce

zanieszkartia na obszarze wtaSciwo3ci danego s4du.

Wobec powy2szego uprzejmie proszg o udzielenie odpowiedzi, czy Kole2anka/Kolega
deklaruje gotowoSd udzielenia oskarzonym pomocy prawnej zwzqdu.

Proszg o zadeklarowanie sig w gotowoSci udzielania oskarZonym pomocy prawnej
z urzgdu (w formie odpowiedzi na niniejsze pismo) do dnia 2l paf;dziernika 2019 r.

Jednoczesnie informujg, i2 w przypadku zaistnienia zmian w danych ewidencyjnych
przekazanych Izbie na karcie ewidencyjnej lub niezlohenia karty ewidencyjnej proszg

o dokonanie aktualizacji swoich danych. Al<ttalizacji moZna dokonad w serwisie extranet lub
pisemnie poprzez pobranie karty ewidencyjnej ze strony www.torun.oirp.pl i przeslanie jej
wypelnionej na adres Izby.

Wskazad naleiry, i2 w przypadku radc6w prawnych wyrahajqcych chgd udzielania
oskarZonym pomocy prawnej ztxzEdu,rudcaprawny nie moZe pozostawa6 w stosunku pracy.
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Okrggowalzba Radc6w Prawnych w Toruniu

Toruri, dnia 9 wrzeSnia 2019 r.

Szanowne KoleZanki,
Szanowni Koledzy
Radcowie Prawni

Uprzejmie informujg, 2e napodstawie $ 3.3 rozporzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarZonemu korzystania
z pomocy obroricy w postgpowaniu przyspieszonym (Dz. U. z 201-5 r., poz. 920) Rada
Okrggowej Izby Radc6w Prawnych w Toruniu zobowiqzana jest przedstawi6 prezesowi
wlaSciwego s4du rejonowego :uqykaz radc6w prawnych uprawnionych do obrony
w postgpowaniu karnym, maj4cych miejsce zarieszkania na obszarue wlaSciwoSci danego
s4du.

Wobec powyhszego uprzejmie proszg o udzielenie odpowiedzi, czy Kole2anka/Kolega
wyraia zgodE na pelnienie tych dy2ur6w w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
w okresach tygodniowych. Dyhtxy te powinny by6 pelnione w siedzibie s4du
lub poza siedzib4 s4du ($ 7.3.rozp.), co wymagazlohenia stosownego wniosku.

Proszg o udzielenie odpowiedzi wraz z wnioskiem co do miejsca do dnia
2l pu1dziernika 2019 r.

ZpowrZaniem
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