
Uchwała Nr 225/XI/2021 

z dnia 26 października 2021 r. 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wyznaczania radców prawnych poza kolejnością 

alfabetyczną do prowadzenia spraw z urzędu 

 

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (jednolity tekst Dz. U.                              

z 2020 r., poz. 75) w związku § 2 ust. 2 Regulaminu postępowania rad okręgowych izb radców 

prawnych przy wyznaczaniu radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu w trybie przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców 

Prawnych Nr 152/VII/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców 

prawnych do prowadzenia spraw z urzędu (tekst jednolity: uchwała Nr 185/IX/2015 Prezydium 

KRRP z dnia 24 września 2015r., w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu) z Rada Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Zielonej Górze uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin wyznaczania radców prawnych poza kolejnością alfabetyczną do 

prowadzenia spraw z urzędu o treści jak w załączniku nr 1. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dziekanowi Rady. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

POUCZENIE 

Od niniejszej uchwały służy prawo odwołania do Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych                   

w Warszawie za pośrednictwem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze                           

w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania można zrzec się prawa do wniesienia odwołania 

wobec Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. 

Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią            

ze stron postępowania, uchwała staje się ostateczna i prawomocna. 
Uchwała podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna                              

z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. 

 
PRZEMYSŁAW SZTEJNA  ………………….…………………. 

Dziekan Rady 

JOWITA PILARSKA-KORCZAK ……………………………... 

Wicedziekan Rady 

DAMIAN CZWOJDZIŃSKI ………………………………..….. 

Wicedziekan Rady 

HONORATA MARQUARDT-NOWICKA ……………………. 

Sekretarz Rady   

MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA ………………………………. 

Skarbnik Rady 

GRAŻYNA KAMERDUŁA …………………………….... 

Członek Prezydium Rady 

 

WOJCIECH BUJKO …………………………………………… 

 

KATARZYNA CYGAN ………………………………………….. 

 

KATARZYNA DOMAGAŁA ………………………………….... 

 

ANETA MIELCAREK ………………………………………….. 

 

ROKSANA SKORECKA ……………………………………….. 

 

MICHAŁ WILMAN ……………………………………………... 

 

 

Otrzymują: 

- Minister Sprawiedliwości, 

- a/a 

 



Załącznik do Uchwały Nr 225/XI/2021 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze 

z dnia 26 października 2021 roku w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych 
poza kolejnością alfabetyczną do prowadzenia spraw z urzędu 

 

Regulamin wyznaczania radców prawnych 

poza kolejnością alfabetyczną do prowadzenia spraw z urzędu 

 

§ 1. 

1 Do prowadzenia spraw z urzędu przez radców prawnych Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Zielonej Górze w pierwszej kolejności będą wyznaczani, według kolejności 

alfabetycznej, radcowie prawni z listy utworzonej na zasadach określonych w § 2 

niniejszego Regulaminu. 

2 W szczególnych przypadkach osoby upoważnione do wyznaczania radców prawnych                     

z urzędu mogą odstąpić od zasad określonych w ust. 1. Dotyczy to w szczególności 

odmowy prowadzenia sprawy z urzędu bez uzasadnionej podstawy. 

3 W razie wyznaczenia radcy prawnego z pominięciem listy - na zasadach określonych w ust. 

2, nie będzie miał on przydzielanych spraw z urzędu do bieżącego wyczerpania listy,                       

o której mowa w § 2 ust. 1. 

4 Do pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu z listy utworzonej na zasadach określonych                

w § 2 niniejszej uchwały nie może zostać wyznaczony radca prawny zalegający z zapłatą 

składek samorządowych za okres dłuższy niż dwa miesiące. 

5 W razie braku możliwości wyznaczenia radcy prawnego do prowadzenia spraw z urzędu 

według zasad określonych w ust.1, wyznaczenie radcy prawnego następuje według zasad 

określonych w/w uchwale Nr 152/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia                

15 października 2010 r. 

 

§ 2. 

1 W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze tworzy się listę radców prawnych 

do prowadzenia spraw z urzędu. 

2 Lista, o której mowa w ust. 1 zawiera: 

a) imię i nazwisko radcy prawnego, numer wpisu na listę; 

b) sposób komunikacji pomiędzy radcą prawnym wyznaczonym, a Okręgową Izbą 

Radców Prawnych w Zielonej Górze w zakresie objętym niniejszym regulaminem; 

c) wskazanie sądu/ów przed którym/i radca prawny wyraża gotowość pełnienia funkcji 

pełnomocnika z urzędu; 

3 Na listę, o której mowa ust. 1, wpisuje się w kolejności alfabetycznej radców prawnych, 

którzy wyrazili zgodę na prowadzenie spraw z urzędu. 

4 Lista, o której mowa w ust. 1, nie ma charakteru zamkniętego i podlega stałej aktualizacji. 

5 Podstawę tworzenia listy stanowią zgłoszenia radców prawnych. Wzór karty zgłoszenia 

stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

§ 3. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego oraz uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 152/VII/2010 z dnia 

15 października 2010 w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu. 

 



KARTA ZGŁOSZENIA RADCY PRAWNEGO 

DO PEŁNIENIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ALFABETYCZNĄ 

FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, nr wpisu na listę) 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na wyznaczanie mnie do pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu poza 

kolejnością, o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 

152/VII/2010 z dnia 15 października 2010 w sprawie wyznaczania radców prawnych do 

prowadzenia spraw                            z urzędu. 

Wybieram następująca formę kontaktu z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze                              

w zakresie objętym niniejszym zgłoszeniem ………………………………………........................… 

Wskazuję następujący sąd, wyrażam zgodę na pełnienie funkcji o której mowa powyżej 

(zaznaczyć właściwy Sąd, można wskazać więcej niż jeden): 

- Sąd Apelacyjny w Szczecinie; 

- Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim; 

- Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim; 

- Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu; 

- Sąd Rejonowy w Słubicach; 

- Sad Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich; 

- Sąd Rejonowy w Sulęcinie 

 

- Sad Rejonowy w Choszcznie; 

- Sąd Rejonowy w Myśliborzu; 

 

- Sąd Rejonowy w Międzychodzie 

 

- Sąd Apelacyjny w Poznaniu 

- Sąd Okręgowy w Zielonej Górze 

- Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 

- Sąd Rejonowy w Krośnie 

- Sąd Rejonowy w Nowej Soli 

- Sąd Rejonowy w Świebodzinie 

- Sąd Rejonowy we Wschowie 

- Sąd Rejonowy w Żaganiu 

- Sąd Rejonowy w Żarach 

 

Jednocześnie oświadczam, iż przedmiotowa zgoda obejmuje prowadzenie sprawy do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. 

Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie niniejszej zgody wymaga złożenia w biurze Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze oświadczenia na piśmie. 

 

………………………………………………… 
Podpis radcy prawnego 


