Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
z dnia 11 stycznia 2021 roku

UCHWAŁA
Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
z dnia 11 stycznia 2020 roku
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecnie w składzie:
1. Adw. Włodzimierz Łyczywek
2. Adw. Jacek Motyka
3. Adw. Marcjusz Szczepański
4. Adw. Wiesław Fafuła
5. Adw. Michał Olechnowicz
6. Adw. Mikołaj Kołecki
7. Adw. Joanna Budnowska
8. Adw. Igor Frydrykiewicz
9. Adw. Krzysztof Ławrynowicz
10. Adw. Piotr Mazuro
11. Adw. Tomasz Milewski

- Dziekan
- Wicedziekan
- Wicedziekan
- Sekretarz
- Zastępca Sekretarza
- Skarbnik
- Członek Rady
- Członek Rady
- Członek Rady
- Członek Rady
- Członek Rady

na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o Adwokaturze oraz § 4 ust. 1, § 5
ust. 1 i 3, 4 i 5, § 11 ust. 1 i 3, § 12 ust. 3, § 13, § 26 ust. 3, § 27 ust. 2, § 29 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 i 2
w związku z § 30 ust. 4, § 34 ust. 1, 2, 3 i 6 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz
zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia
19.12.2020 r.) – dalej Regulamin w głosowaniu obiegowym zgodnie z art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) jednogłośnie
uchwaliła

I.

zwołać Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Szczecińskiej Izby Adwokackiej w
Szczecinie na dzień 6 lutego 2021 r. w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej w
Szczecinie przy ul. Plac Batorego 3 w trybie całkowicie zdalnym (on-line) tj. z
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej obejmującej w szczególności dwustronną
komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione
mogą uczestniczyć w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia
obrad z następującym porządkiem obrad:
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1) godz. 10.00 otwarcie obrad przez Dziekana ORA w Szczecinie w siedzibie
Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Szczecinie,
2) uczczenie pamięci Koleżanek i Kolegów Adwokatów zmarłych w ostatnim roku,
3) wybór prezydium obrad,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) wybór

Komisji

Zgromadzenia:

Mandatowej,

Wyborczej,

Skrutacyjnej

i

Wnioskowej,
6) wystąpienia zaproszonych gości,
7) przedstawienie sprawozdań Dziekana ORA, Rzecznika Dyscyplinarnego, Prezesa
SD, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
8) dyskusja,
9) sprawozdania Komisji Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej z
ukonstytuowania,
10) sprawozdanie Komisji Mandatowej,
11) głosowanie nad uchwałami:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szczecińskiej Izby
Adwokackiej w Szczecinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady
Adwokackiej w Szczecinie za okres od 18 czerwca 2016 r. do 5 sierpnia 2020
r.;
c) w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w
Szczecinie za 2019 rok;
d) w sprawie uchwalenia wysokości składki rocznej na potrzeby Szczecińskiej
Izby Adwokackiej na rok 2021;
e) w sprawie zatwierdzenia preliminarza Szczecińskiej Izby Adwokackiej na rok
2020 rok;
f) w sprawie ustalenia wysokości składki od aplikantów adwokackich;
g) w sprawie dofinansowania miesięcznika In Gremio w 2020 r.;
h) w sprawie zatwierdzenia preliminarza Szczecińskiej Izby Adwokackiej na rok
2021 rok;
i) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szczecińskiej Izby
Adwokackiej w Szczecinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.;
j) w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w
Szczecinie za 2020 rok;
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k) w sprawie dofinansowania miesięcznika In Gremio w 2021 r.
12. sprawozdanie Komisji Wyborczej i przekazanie listy kandydatów przewodniczącemu
Zgromadzenia;
13. ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej list kandydatów na stanowiska
do organów SIA oraz delegatów na KZA, pouczenie o zasadach i sposobie odbycia
głosowania w wyborach;
14. wystąpienia kandydatów na Dziekana, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika
Dyscyplinarnego i Przewodniczącej/ Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
15. wybory na stanowisko Dziekana ORA w Szczecinie; ogłoszenie wyników przez
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
16. wybory na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej;
ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
17. wybory na stanowisko Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej;
ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
18. wybory na stanowisko Przewodniczącej/Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Szczecińskiej Izby Adwokackiej; ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej;
19. wybory członków Okręgowej Rady Adwokackiej; ogłoszenie wyników przez
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
20. wybory

członków

Sądu

Dyscyplinarnego;

ogłoszenie

wyników

przez

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
21. wybory członków Komisji Rewizyjnej; ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej;
22. wybory delegatów na KZA; ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej;
23. sprawozdanie Komisji Wnioskowej;
24. głosowanie nad uchwałami i wnioskami przedstawionymi Komisji Wnioskowej;
25. zamknięcie Zgromadzenia,
II.

postanawia znieść całkowicie wymóg:
1. obecności określonej minimalnej liczby uczestników Zgromadzenia niezbędnej do
otwarcia Zgromadzenia, o której mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu,
2. udziału w głosowaniu określonej liczby uczestników Zgromadzenia, o którym mowa w
§ 26 ust. 1 Regulaminu,
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3. udziału w wyborach określonej liczby uczestników Zgromadzenia, o której mowa w §
27 ust. 1 Regulaminu,
III.

postanowić, że przebieg w dniu 6 lutego 2021 r. będzie udostępniany on-line z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (transmisji danych przez sieć
Internet) obejmującej w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym
za pośrednictwem aplikacji wza24 przy użyciu przeglądarek internetowych, z których
rekomendowane są Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, Safari (inne
przeglądarki, a w szczególności Internet Explorer - nie są zalecane), w ramach której
uczestnicy i osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach przebywając w innym
miejscu niż miejsce prowadzenia obrad. Dostęp do serwera umożliwiającego zdalne
podłączenie osób upoważnionych do brania udziału w Zgromadzeniu będzie
weryfikowany przez podanie nazwy użytkownika i hasła dostępu do platformy wza24,

IV.

postanowić, że:
a) Zgromadzenie będzie się odbywało za pośrednictwem systemu informatycznego
wza24, którego operatorem jest MWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Poznaniu, w tym za pośrednictwem tego systemu, zapewniającego
tajność głosowań przy użyciu indywidualnych kodów do logowania, odbywać się
będą na Zgromadzeniu wszystkie wybory na stanowiska, do organów SIA oraz
wybory delegatów na KZA,
b) uczestnictwo w Zgromadzeniu będzie możliwe on-line, po zalogowaniu się do
serwera umożliwiającego zdalne podłączenie osób upoważnionych do brania
udziału w Zgromadzeniu. Dane (nazwa użytkownika i hasło dostępu do platformy
wza24) weryfikujące dostęp do serwera wraz z instrukcją logowania zostaną
przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w bazie
Izby na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia,

V.

postanowić, że:
a) kandydatów zgłasza się oddzielnie na każde stanowisko lub do określonego organu;
to samo dotyczy kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury; możliwe
jest zgłoszenie kandydata na stanowisko i do organu przy czym wybór na
stanowisko powoduje skreślenie z listy kandydatów do organu;
b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów - na stanowiska: Dziekana, Prezesa Sądu
Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej oraz na członków: ORA, Sądu Dyscyplinarnego i Komisji Rewizyjnej
oraz kandydatów na Delegatów na KZA - nie wcześniej niż czternaście dni przed
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rozpoczęciem Zgromadzenia, tj. od dnia 22 stycznia 2021 r. do biura ORA w
Szczecinie w godzinach 9.00-15.00 i nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem
Zgromadzenia tj. do dnia 2 lutego 2021 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej do
biura ORA w Szczecinie ul. Plac Batorego 3 w Szczecinie. Przy zgłoszeniu
kandydatury przez uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu, wymagane
jest dołączenie oryginału pisemnej zgody kandydata, że przyjmuje kandydaturę.
Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie ustala, że po godz. 15.00 w
dniu 2 lutego 2021 roku żadne zgłoszenia kandydatów nie będą przyjmowane, w
szczególności nie będą przyjmowane podczas Zgromadzenia Izby. O chwili
zgłoszenia kandydatury decyduje data wpływu oryginału pisma do Okręgowej Rady
Adwokackiej i zasada ta odnosi się również do kandydatur zgłaszanych listownie.
c) na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu przyjąć, że wykaz kandydatów do wszystkich
komisji działających w ramach Zgromadzenia oraz osób wnioskowanych do
Prezydium Zgromadzenia, zaproponowanych przez ORA w Szczecinie, przesłany
zostanie wszystkim uprawnionym nie wcześniej niż czternaście dni tj. od dnia 22
stycznia 2021 r. i nie później niż trzy dni przed Zgromadzeniem tj. do dnia 2 lutego
2021 r.; w tym samym czasie możliwe jest zgłaszanie w formie pisemnej do biura
ORA w Szczecinie ul. Plac Batorego 3 w Szczecinie w godzinach 9.00 – 15.00
kandydatur do wszystkich Komisji i do Prezydium Zgromadzenia przez
uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu, wymagane jest dołączenie
pisemnej zgody kandydata, że przyjmuje kandydaturę. Jednocześnie Okręgowa
Rada Adwokacka w Szczecinie ustala, że po godz. 15.00 w dniu 2 lutego 2021 roku
żadne zgłoszenia kandydatów nie będą przyjmowane, w szczególności nie będą
przyjmowane podczas Zgromadzenia Izby. O chwili zgłoszenia kandydatury
decyduje data wpływu oryginału pisma do Okręgowej Rady Adwokackiej i zasada
ta odnosi się również do kandydatur zgłaszanych listownie.
d) w tym samym terminie, co określony powyżej w pkt c. należy zgłaszać wszystkie
ewentualne projekty uchwał i wniosków, które mają być przedmiotem obrad
Zgromadzenia oraz stanowiska w przedmiocie przesłanych sprawozdań w formie
pisemnej do biura ORA w Szczecinie ul. Plac Batorego 3 w Szczecinie lub
elektronicznie na adres: zgromadzenie2021@izba-adwokacka.szczecin.pl,
e) informacja o liście kandydatów zgłoszonych w trybie określonym powyżej w pkt.
5a-c oraz projektach uchwał i wniosków zgłoszonych w trybie określonym powyżej
w pkt 5d zostanie opublikowana w dniu 4 lutego 2021 r. na stronie internetowej
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Szczecińskiej Izby Adwokackiej www.izba-adwokacka.szczecin.pl oraz fanpage
Szczecińskiej Izby Adwokackiej na portalu facebook.com i będzie tam widnieć do
czasu zamknięcia obrad Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Szczecinie;
VI.

na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu o terminie i miejscu oraz trybie odbycia
Zgromadzenia zawiadomić Naczelną Radę Adwokacką.

VII.

na podstawie art. 13a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze odpis
uchwały przesłać Ministrowi Sprawiedliwości.

VIII. Wzór zgłoszenia kandydata stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz ORA
adw. Wiesław Fafuła

Dziekan ORA
adw. Włodzimierz Łyczywek
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