
Wyciąg z protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie
z dnia 24 września 2020 roku

Załącznik  nr 1  do protokołu

UCHWAŁA

Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

z dnia 24 wrześ�nia 2020 roku

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie w śkładzie:

1. Adw. Paweł Gieraś  - Dziekan
2. Adw. Krzyśztof Kośtan� śki  - Wicedziekan 
3. Adw. Piotr Ochwat  - Wicedziekan
4. Adw. Alekśander Gut  - Sekretarz
5. Adw. Paweł Eilmeś  - Zaśtępca Sekretarza
6. Adw. Andrzej Karczewśki  - Skarbnik
7. Adw. Filip Fedorowicz                               - Członek Rady
8. Adw. Katarzyna Frankiewicz – Burda  - Członek Rady
9. Adw. Dariuśz Gradzi  - Członek Rady
10. Adw. Maciej Hałuśzczyn� śki  - Członek Rady
11. Adw. Kinga Konopka  - Członek Rady
12. Adw. Magdalena Maciukiewicz                               - Członek Rady
13. Adw. Robert Rychlicki                 - Członek Rady

na podśtawie art. 44 uśt. 1 uśtawy Prawo o adwokaturze (Tekśt jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1513 z po� z�n. zm.)

w głośowaniu jednogłoś�nie

uchwaliła:

I. uznac�  za zaśadne zatwierdzenie w całoś�ci uchwały z dnia 10 wrześ�nia 2020 roku numer

 nr 6/IX/2020 o zwołaniu Zgromadzenia Izby,

II. na zaśadzie § 5 uśt. 1 i § 13 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzen�

izb adwokackich (tj. na podśtawie uchwały Nr 15 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia  

23  liśtopada  2013  r.  Regulaminu  Krajowego  Zjazdu  Adwokatury  oraz  zgromadzen��  izb

adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury – załącznik do uchwały Nr 12

z dnia 20 liśtopada 2010 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Nr 11, 12, 13 i 14

Krajowego  Zjazdu  Adwokatury  z  dnia  23  liśtopada  2013  roku  (zwanego  dalej

Regulaminem)) potwierdzic�,  zEe  Okręgowa  Rada  Adwokacka  w  Krakowie  zwołuje

Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Izby Adwokackiej w Krakowie w dniach 13, 14,

15 paz�dziernika 2020 r.,  przy czym: 13 paz�dziernika 2020 roku w Collegium Maximum

Uniwerśytetu Jagiellon� śkiego w Krakowie, zaś�  14 i 15 paz�dziernika 2020 roku w śiedzibie

ORA w Krakowie przy ul. Batorego 17,

III. na zaśadzie § 12 uśt. 3, § 26 uśt. 3 Regulaminu potwierdzic�  pośtanowienie o całkowitym

znieśieniu  wymogu  obecnoś�ci  okreś�lonej  minimalnej  liczby  ucześtniko� w  Zgromadzenia
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niezbędnej  do  otwarcia  Zgromadzenia  oraz  o  całkowitym  znieśieniu  wymogu  udziału  

w głośowaniach okreś�lonej minimalnej liczby ucześtniko� w Zgromadzenia,

IV. na  podśtawie  §  5  uśt.  1,  §  29  uśt.  2a  pkt  1,  §  30  uśt.  4  Regulaminu  potwierdzic�

zawiadomienie  Naczelnej  Rady  Adwokackiej  o  terminie  Zgromadzenia,  a  ro� wnocześ�nie

potwierdzic�  uśtalenie, zEe Kandydatury, oddzielnie na kazEde śtanowiśko lub do okreś�lonego

organu, zgłaśzane będą wyłącznie Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie w formie

piśemnej wraz z piśemnym oś�wiadczeniem kandydata, zEe przyjmuje kandydaturę – na 14

dni  przed  dniem  rozpoczęcia  Zgromadzenia,  lecz  nie  po� z�niej  nizEE  7  dni  przed  jego

rozpoczęciem - Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie przy ul. Batorego 17,

V. na  podśtawie  §  34  uśt.  1  Regulaminu  potwierdzic�,  zEe  Okręgowa  Rada  Adwokacka  

w  Krakowie  wniośkuje  do  Zgromadzenia  i  Komiśji  Wyborczej  Zgromadzenia  

o  przeprowadzenie  głośowan�  nad  uchwałami  Zgromadzenia,  opro� cz  głośowania

ośobiśtego,  przy  uzEyciu  elektronicznego  śyśtemu  oddawania  głośo� w  dla  obecnych  na

Zgromadzeniu  

i  przy  uzEyciu  elektronicznego  śyśtemu  liczenia  głośo� w  dla  ucześtniczących  za

poś�rednictwem ś�rodko� w bezpoś�redniego porozumiewania śię na odległoś�c�, w dniu 13, 14

 i 15 paz�dziernika 2020 roku,

VI. na podśtawie § 27 uśt. 1 Regulaminu potwierdzic�  rekomendację Zgromadzeniu i Komiśji

Wyborczej Zgromadzenia, aby wybory na śtanowiśka, do organo� w oraz wybory delegato� w

odbyły śię̨  w głośowaniu tajnym, przy uzEyciu kart  do głośowania w dniach 13,  14 i  15

paz�dziernika 2020 roku w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu, a takzEe przy

uzEyciu elektronicznego śyśtemu oddawania głośo� w dla obecnych na Zgromadzeniu i przy

uzEyciu  elektronicznego śyśtemu  liczenia  głośo� w,  dla  ucześtniczących  za  poś�rednictwem

ś�rodko� w  bezpoś�redniego  porozumiewania  śię  na  odległoś�c�,  chyba  zEe  z  uwagi  na

obowiązujące  w  dniu  odbycia  Zgromadzenia  przepiśy  prawne  uniemozE liwią

przeprowadzenie wyboro� w w wśkazanych wyzEej formach głośowania,

VII. na podśtawie § 5 i  § 7 Regulaminu potwierdzic�,  zEe  śzczego� ły obrad zośtaną okreś�lone  

w  ośobnej  uchwale  Rady  lub  śtanowiśku  Prezydium,  a  w  tym  śpośo� b  odbycia  śeśji

plenarnych,  zaśad  udziału,  metod  podejmowania  uchwał  i  wyboro� w  okreś�lic�  w

przedmiocie  przyjęcia  treś�ci  zawiadomienia  o  terminie,  miejścu  i  porządku  obrad

Zgromadzenia,  

w kto� rym zośtaną przedśtawieni kandydaci na członko� w Prezydium i wśzyśtkich Komiśji

Zgromadzenia, wraz z rekomendacją dokonania przez Zgromadzenie  wyboro� w członko� w

Prezydium i Komiśji przez aklamację,

VIII. na  zaśadzie  §  27  uśt.  1  Regulaminu  pośtanowic�  dodatkowo  o  całkowitym  znieśieniu

wymogu  udziału  w  wyborach  co  najmniej  1/4  ośo� b  biorących  udział  w  obradach

zgromadzenia.
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U z a ś a d n i e n i e

Uchwałą nr 1  z dnia 9 czerwca 2020 Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie podjęła uchwałę 

o  terminie  Zgromadzenia  Izby uśtalając  na  dzien�  19 wrześ�nia  2020 roku.  W przedmiotowym

terminie nie było mozE liwe odbycie Zgromadzenia ze względu na trwający w Polśce od 20 marca

2020 r. śtan epidemii.

Uchwałą nr 6/IX/2020 z dnia 10 wrześ�nia 2020 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie

zmieniła termin Zgromadzenia, a takzEe podjęła decyzje i przedśtawiła rekomendacje, adekwatne

do śytuacji  pandemii, a gwarantujące kazEdemu członkowi Izby zapewnienie realnej mozE liwoś�ci

ucześtniczenia w Zgromadzeniu, wyrazEenia śwojego głośu, zagwarantowania biernego i czynnego

prawa  wyborczego  oraz  zachowania  zaśad  Zgromadzenia  w  tym  tajnoś�ci  wyboro� w.  Na  tym

kompetencje  Rady kon� czą  śię.  Po  rozpoczęciu  Zgromadzenia  najwazEniejśze  dla  członko� w Izby

decyzje i wybory podejmowac� będzie Zgromadzenie oraz wyłonione z ucześtniko� w Zgromadzenia

komiśje. W celu umozE liwienia śkutecznego śtanowienia przez Zgromadzenie, nalezEało uchwałę  

nr 6/IX/2020 zatwierdzic�, podtrzymując najwazEniejśze jej pośtanowienia, a dodatkowo uznac�, zEe

takzEe  przy  wyborach  nie  jeśt  koniecznym  zachowanie  wymogu  udziału  okreś�lonej  liczby

ucześtniko� w Zgromadzenia. 

W związku z tym pośtanowiono jak wyzEej.

   Sekretarz ORA  Dziekan ORA

adw. Alekśander Gut          adw. Paweł Gieraś

podpiśy zośtały złozEone na oryginale dokumentu


