
Wyciąg z protokołu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 1 lipca 2020 r. 

UCHWAŁA Nr 3123/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wyborów delegatów na 

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku XI kadencji 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańs ku w s kładzie: 

Bodakowski Andrzej, Buchholz Teresa, Czerniewski Paweł, Czugan Marcin, Gliniewicz Piotr, 

Grochowiecki Wojciech, Jackowski Tad eusz, Jasiak Michał, Jezierewska Ewa, Kluczek-Kollar 

Anna, Kumiński Marek, Łojkowska- Paprocka Joanna, Mosek Jerzy, Niesiołowski Jarosław, 

Rusiecki Marek, Soja Teresa, Szarmach Anna, Szolc-Nartowski Bartosz, Tołwiński Rafał, 

Witkowska Magdalena, Wojciechowski Zbigniew, Wojtiekun Wanda 

Na podstawie art. 50 ust. 2 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach 

prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75), § 1 ust. 1 pkt 12, § 2 pkt 1, § 8, § 14 ust. 2, § 15 ust. 2 

i 3, § 19 i § 20 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 

2010 roku w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców 

prawnych, liczby człon ków tych organów oraz sposobu ich odwoływania, a także 

podejmowania uchwał przez organy samorządu (t.j. Uchwała Nr 203/X/2018 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 roku), uchwały Nr 196/X/2020 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 czerwca 2020 r., w sprawie sposobu 

przeprowadzania wyborów w trakcie zebrania rejonowego oraz wyborów organów 

s amorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub 

funkcję w samorządz i e radców prawnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, § 2 ust. 1 i § 7 Regulaminu działalności 

sa mo rz ądu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr 34/Vll / 2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu dz iałalności samorządu radców prawnych i jego organów, 

(tj. U chwa ła Nr 161/ X/ 2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 

2018 r.), w związku z uchwa łą nr 5 Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia 

27 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania podziału terenu działania OIRP w Gdańsku na 

rejony, w ramach których przeprowadzone zostaną wybory na Zgromadzenie Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Gdańsku oraz ustalenia liczby delegatów z poszczególnych rejonów na 

Zgrom adzenie OIRP w Gdańsku 

uchwala się co następuje: 

§1 
1. Zwołuje s i ę Zebrania Rejonowe w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Gda ń sku 



1) dla Rejonu Gdańsk (Rejon I) na dzie ń 18 sierpnia 2020 r. w godz. od 13.00 do 18.00, w 

Ośrodku Szkolenia Aplikantów przy ul. Czajkowskiego 3 w Gdańsku, 

2) dla Rejonu Gdynia (Rejon li) na dzień 17 sierpnia 2020 r. w godz. od 13.00 do 17.000, 

w Auli Wyższej Sz koły Administracji i Biznesu w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7, 

3) dla Rejonu E lbląg (Rejon Ili) na dzi eń 17 sierpnia 2020 r. w godz. od 13.00 do 17.00, w 

sali konferencyjnej Ratusza Staromiejskiego Miasta E lbląga przy ul. Stary Rynek w 

E lblągu . 

2. Zebrania Rejonowe będą odbywały się w ww. godzinach bez wymogu jednoczesnej 

obecn ości uprawnionych do głosowania radców prawnych. 

§2 

1. Ustala s i ę na stę pujące terminy zgłoszenia kandydatów na delegatów na Zgromadzenie 

Okręgowej Izby Radców prawnych w Gd ańsku : 

1) dla Rejonu Gdańsk (Rejon I) od dnia 2 lipca 2020 roku do dnia 18 lipca 2020 roku, 

2) dla Rejonu Gdynia (Rejon li) od dnia 2 lipca 2020 roku do dnia 17 lipca 2020 roku, 

3) dla Rejonu E lbl ąg (Rejon Ili) od dnia 2 lipca 2020 roku do dnia 17 lipca 2020 roku. 

2. Zgłosze ń kandydatów na delegatów dokonuje s i ę w formie pisemnej do Okręgowej 

Komisji Wyborczej, powołan ej u chwałą nr 3121/2020 Rady OIRP w Gdańsku z dnia 

27 czerwca 2020 roku, w skład z i e : 

l) Wojciech Drożdża ł - Przewodniczący, 

2) Roman Chomiak - ZastQpca Przewodniczącego, 
3) Ccz;1 ry Chabel - Cz łon ek, 

4) Amelia Gawecka - Człon e k, 

5) Barbara Juś kiewi cz - Dobrosielska - Członek, 

6) Katarzyna Ludwichowska - Człon e k, 

7) Maciej Ossowski - Członek, 

8) Knrol Rymsza - Członek, 

9) Grzegorz Sobieraj - Cz łonek, 

10) Ma /gorzała Żywi cka - Człon e k. 

nu iJdrc:i., : Okrc;eowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Okręgowa Komisja Wyborcza, ul. 

NowrJ O~rocJy 35, 80-803 Gda ń s k. 

'5 . /v,lo::,1unle kandydillów na delegatów zawiera: 

1) irnlc I n;J1.wbko oraz nr wpisu kandydata na li stę radców prawnych, 

7) 1v,otl(; kundytlalil na kandydowanie, 

j) lrnlc; I mJ1.wi !iko oraz nr wpisu na list~ radców prawnych osoby zgłaszającej. 

li . / v, lo•,1<m lo or;u 1.godę kandydata na kandydowanie w formie elektronicznej opatruje s i ę 

b(•1pic1c1nym podpisem elektronicznym. 

', . / v,lu·,,'.eni<• umajc slq za wniesione w terminie jeś li wpłynęło do Okręgowej Komisji 

Wyboru,·) puc•tJ upływem terminów, o których mowa w ust. 1. 

§3 
I . Okr 1;v,0WiJ Konil~jD Wyborcza nie zwłoczn ie po wpłynięci u zgłoszenia dokonuje jego oceny 

potl w1µ,l1;dt· r11 11-1odno~cl z wymogami okreś lonymi w uchwale Nr 10/2010 IX Krajowego 
/)111du H,1tJ <.ów Pr i1wnych z dnia 6 listopad il 2010 r. 



2. Jeś li zgłoszenie kandydata obarczone jest brakami formalnymi lub innymi brakami 

moż l i wymi do usunięcia , Okręgowa Komisja Wyborcza wzywa osobę zgłaszającą do 

dokonania u zupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, nie 

późni ej jednak ni ż na 14 dni przed dniem Zebrania Rejonowego, wskazując niezbędny 

zakres uzu pełn i en i a . 

3. Oceny zgłoszenia kandydata na delegata Okręgowa Komisja Wyborcza dokonuje w 

fo rmie u chwały o rejestracji lub odmowie rejestracji zgłoszonego kandydata. 

4. Uchwałę o odmowie rejestracji kandydata doręcza się osobie zgłaszającej i zgłoszonemu 

kandydatowi, którym przysługuje odwołanie od tej uchwały w trybie i terminach 

okreś lonych w§ 23 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 

listopada 2010 r. 

5. Najpóź niej w terminie 7 dni przed dniem Zebrania Rejonowego Okręgowa Komisja 

Wyborcza s po rząd za : 

1) listę zarejestrowanych kandydatów na delegatów, 

2) spis radców prawnych posiadających prawo wyborcze w wyborach. 

6. Listę i spis, o którym mowa w ust. s Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje Radzie 

OIRP, która zarządza jej opublikowanie na stronie internetowej Izby. 

§4 

Zebrania Rejonowe odbywają s ię w miejscu i w godzinach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1-3, 

według n a stę p uj ących zasad : 

1) W lokalu, w którym odbywać się będzie Zebranie Rejonowe przez cały czas zebrania 

obecnych będzie przynajmniej 2 członków Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, w 

tym 1 członek Prezyd ium Rady, którzy udzielać będą wyjaśnień w zakresie zgłaszanych 

przez uczestników zebrań problemów dotyczących działalności organów Izby. 

2) Lokal zostanie wyposażony w urnę zabezpieczoną przed nieuprawnionym dostępem, 

miejsce do swobodn ego wypełnienia karty do głosowania i zapewnione będą warunki do 

dochowania wymogu taj ności wyborów. 

3) W loka lu s pełn ione zostaną wymogi oraz zalecenia sanitarne obowiązujące w czasie 

trwania stanu zagroż enia epidemicznego. 

4) Organizatorem wyborów delegatów na Zebraniach Rejonowych jest Okręgowa Komisja 

Wyborcza, która : 

a) przygotowuje karty do głosowania w sposób zabezpieczający prawidłowy i sprawny 

przebieg wyborów. Karty do głosowania są sporządzone na podstawie listy 

zarejestrowanych kandydatów, 

b) czuwa nad przebiegiem wyborów, sporządzeniem i zabezpieczeniem dokumentacji 

związanej z wyborami (protokoły, listy i wyniki głosowania), 

c) do obsługi każdego z Zebrań Rejonowych deleguje co najmniej dwóch swoich 

członków. 

5) Wybory odbywają s i ę za pomocą kart do głosow·ania wydanych osobom uprawnionym 

do gło sowania, zawierającym nazwiska i imiona kandydatów na delegatów wpisanych w 

kol ejnośc i alfabetycznej . 

6} Odbiór karty do głosowania podlega udokumentowaniu podpisem na liście obecności. 
7) Członkowi e Okręgowej Komisji Wyborczej udzielają wyborcom informacji o zasadach 

wyboru, a w szcz ególności o tym, ż e: 



a) wybory są ważne niezależnie od ilości radców prawnych biorących udział w 

głosowaniu , 

b) wybory są tajne, 

c) głosować można tylko osobiście, 

d) nie można głosować na osobę nie umieszczoną na liście wyborczej, 

e) głosowanie polega na umieszczeniu znaku X przy nazwisku i imieniu kandydata 

wybieranego przez wyborcę, 

f) postawienie na karcie większej ilości znaków X od ilości wybieranych kandydatów 

powoduje nieważność głosu , 

g) pozostawienie karty do głosowania bez zaznaczenia znaku X przy nazwisku i imieniu 

chociażby jednego kandydata (pusta karta) powoduje nieważność głosu. 

8) Oddanie głosu jest odnotowywane na liście obecności. 

§5 
1. Sprawdzenie wyników wyborów przeprowadzanych na zebraniach rejowych 

(przeliczenie głosów) należy do komisji skrutacyjnych, które to komisje, w składzie co 

najmniej 3 osób, dla każdego zebrania rejonowego powołuje Rada Okręgowej Izby 

Radców Prawnych spośród radców prawnych stanowiących zebranie rejonowe. 

2. Z czynności przeliczenia głosów komisja skrutacyjna sporządza protokół, który 

przekazuje obecnym na zebraniu rejonowym członkom Okręgowej Komisji Wyborczej. 

3. Okręgowa Komisja Wyborcza, niezwłocznie po otrzymaniu protokołów komisji 

skrutacyjnych z zebrań rejonowych, dokonuje publikacji wyników wyborów na stronie 

internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. 

§6 

1. Ustala się następujący porządek Zebrań Rejonowych: 

1) Otwarcie Zebrania, 

2) Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania, 

3) Przedstawienie zasad wyborów delegatów 

4) Przeprowadzenie wyborów delegatów na Zgromadzenie 

5) Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej 

6) Zakończenie Zebrania 

§7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

AN 

Uchwalę podjęto glosowa niu jawnym następującymi głosami: 
1) za - 22 
2) przeciw - O 

3) wstrzymujących się - O 

Glosow_anie nad u~hwalq przeprowadzono w trybie przewidzianym art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczegolnych rozwiązaniach zw · h b ' · · · 
h 'b , ,ązanyc z zapo iegan,em, przec1wdz1alaniem i zwalczaniem COVID-19 innych 

c oro zakaznych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Oz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). 
1 


