
Uchwała nr 1/ 2010 

Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze 

z dnia 22 maja 2010 r.

w sprawie: Regulaminu obrad Zgromadzeń i zebrań rejonowych 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

Na postawie art. 50 ust. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. 
z  2010 r.  Nr 10, poz.  65)  Zgromadzenie Delegatów Okręgowej  Izby Radców Prawnych w Zielonej  Górze 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uchwala  się  Regulamin  Obrad  Zgromadzeń  i  zebrań  rejonowych  Okręgowej  Izby  Radców  Prawnych 
w Zielonej Górze w brzmieniu stanowiącym stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

____________________________________________

Załącznik do Uchwały nr 1/2010 z dnia 22 maja 2010 r. 

Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawych w Zielonej Górze

 

Regulamin

obrad Zgromadzeń i zebrań rejonowych 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Regulamin  niniejszy  określa  zasady  zwoływania,  organizacji  i  przebiegu  obrad  Zgromadzenia 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze oraz zebrań rejonowych. 

2. Wybory  i  głosowania  można  przeprowadzić  także  przy  użyciu  elektronicznego  systemu  liczenia 



i ustalania wyników wyborów. 

3. Przeprowadzenie wyborów odbywa się wg zasad przewidzianych dla tego systemu, zaakceptowanych 
przez Komisję Wyborczą. 

4. Obliczanie  głosów i  ustalanie  wyników wyborów odbywa  się  wg  zasad,  przewidzianych  dla  tego 
systemu. 

5. Uprawniony do głosowania składa podpis na liście i otrzymuje identyfikator – mandat, za pomocą  
którego głosuje. 

Rozdział II

Zgromadzenia

§2

Zgromadzenie zwołuje rada okręgowej izby radców prawnych. 

§ 3

Zgromadzenia odbywają się w siedzibie izby lub w miejscach wyznaczonych przez Radę Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Zielonej Górze,

§ 4

1. Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania. 

2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§ 5

1. Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych zwołuje rada okręgowej izby raz do roku, nie później 
niż do dnia 30 czerwca danego roku. 

2. Nadzwyczajne  zgromadzenie  okręgowej  izby  radców  prawnych  powinno  być  zwołane  w  ciągu 
3 tygodni od dnia wpływu wniosku w sprawie zwołania tego zgromadzenia. 

§ 6

Nadzwyczajne  zgromadzenie  okręgowej  izby  radców  prawnych  zwołuje  rada  okręgowej  izby  radców 
prawnych:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Krajowej Rady Radców Prawnych,

3) na wniosek swego prezydium lub okręgowej komisji rewizyjnej,



4) na wniosek jednej trzeciej członków okręgowej izby radców prawnych.

§ 7

Do uprawnień zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych należy:

1) ustalanie liczby członków rady okręgowej izby radców prawnych,

2) wybór dziekana rady okręgowej izby radców prawnych oraz pozostałych członków rady,

3) ustalanie liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej i  okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz ich 
wybór,

4)  ustalenie liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego oraz wybór rzecznika dyscyplinarnego i  jego 
zastępców,

5) uchwalanie budżetu okręgowej izby radców prawnych i zatwierdzanie sprawozdań rady okręgowej izby 
radców prawnych z jego wykonania oraz rocznych lub okresowych planów pracy rady okręgowej izby,

6) dokonywanie podziału terenu działania okręgowej izby radców prawnych na rejony, o których mowa 
w  art.  50  ust.  2  ustawy  z  dnia  6  lipca  1982  r.  o  radcach  prawnych,  i  ustalenie  liczby  delegatów 
na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych z poszczególnych rejonów,

7) odwoływanie organów okręgowej izby radców prawnych lub poszczególnych członków tych organów,

8) ocena działalności organów okręgowej izby radców prawnych,

9) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,

10) wybór członków Krajowej Rady Radców Prawnych.

§ 8

1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad - z pouczeniem o obowiązku uczestnictwa należy 
przesłać każdemu uprawnionemu do udziału w zgromadzeniu co najmniej na 14 dni naprzód, listem 
poleconym na adres domowy. Termin ten może być skrócony do 7 dni w przypadku zgromadzenia 
zwołanego w trybie nadzwyczajnym. 

2. Obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia należy wywiesić w lokalu okręgowej izby radców prawnych.  

§ 9

1. W zgromadzeniu mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele władz, instytucji i organizacji lub inne 
osoby. 

2. Zaproszenia takie wysyła odpowiednio prezydium okręgowej izby radców prawnych. 



§ 10

Obecność na zgromadzeniu jest obowiązkowa.

§ 11

Prawo  do  głosowania  na  zgromadzeniach  przysługuje  jedynie  osobom  (delegatom)  uprawnionym  do 
głosowania.

§ 12

1. Rada sporządza listy  obecności  osób uprawnionych do głosowania  i  wyłoży  je  do podpisu przez 
przybyłych na obrady zgromadzenia. 

2. Podpis na liście obecności może być zastąpiony identyfikacją elektroniczną uczestnika Zgromadzenia. 

§ 13

Zgromadzenie otwiera dziekan okręgowej izby radców prawnych i przewodniczy obradom do czasu wyboru 
przewodniczącego, który proponuje uchwalenie porządku obrad.

§ 14

1. Porządek obrad zgromadzenia i zjazdu powinien zawierać w szczególności: 

a) jego otwarcie,

b) wybór komisji skrutacyjnej do wyboru prezydium,

c) wybór przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza,

d) przyjęcie porządku obrad,

e) wybór pozostałych komisji,

f) przedstawienie sprawozdań i dyskusję,

g) wybory do organów, o ile dokonujemy ich wyboru,

h) rozpatrzenie wolnych wniosków,

i) podjęcie uchwał końcowych,

j) zamknięcie obrad.

2. Porządkiem obrad można ponadto objąć sprawy wniesione na żądanie: 

a) Krajowej Rady Radców Prawnych,

b) członków izby lub delegatów na zjazd.

3. Porządek obrad nadzwyczajnego zgromadzenia lub zjazdu powinien uwzględnić sprawy objęte 



żądaniem zwołania tego zgromadzenia. 

§ 15

1. Zgromadzenie dokonuje wyboru przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. 

2. Osoby wymienione w ust.1 stanowią prezydium zgromadzenia. 

3. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowiska obieralne wymienione wyżej w ust. 1 zgromadzenie lub 
zjazd wybiera doraźną do tej czynności komisję skrutacyjną i w miarę potrzeby komisję wyborczą. 

4. Wybór prezydium odbywa się w głosowaniu jawnym. 

§ 16

1. Przebiegiem zgromadzenia lub zjazdu kieruje przewodniczący lub jego zastępca. 

2. W szczególności do zadań przewodniczącego należy: 

a) ogólne kierownictwo obradami;

b) udzielanie głosu uczestnikom obrad i przewodniczącym komisji;

c) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;

d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali;

e) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad;

f) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami 
prezydium.

3. Od rozstrzygnięcia przewodniczącego przysługuje sprzeciw, o którym rozstrzyga zgromadzenie. 

§ 17

Sekretarz  zgromadzenia  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  protokołu  obrad  i  kierowania  pracami  biura 
zgromadzenia, jeśli zostanie powołane przez okręgową izbę radców prawnych.

§ 18

1. Po wyborze prezydium zgromadzenie wybiera: 

a) Komisję mandatową, która stwierdza prawidłowość zwołania zgromadzenia lub zjazdu, istnienie 
quorum osób biorących w nim udział, ważność mandatów oraz bada, czy nie zachodzą przeszkody 
w zakresie czynnego prawa wyborczego w odniesieniu do osób uprawnionych do głosowania;

b)  Komisję wniosków i uchwał, która rozpatruje wnioski i przygotowuje ostatecznie projekty uchwał,

c) Komisję wyborczą, .która .przedstawia .zgromadzeniu zgłoszone kandydatury, stwierdza posiadanie 
przez kandydatów biernego prawa wyborczego, sporządza listy wyborcze w kolejności alfabetycznej 



i przeprowadza wybory, przekazując spisy osób, które uczestniczyły w wyborach, oraz nienaruszone 
urny wyborcze Komisji skrutacyjnej,

d) Komisję skrutacyjną, która ustala wyniki wyborów,

e) inne komisje - w miarę potrzeby.

2. Skład liczbowy komisji proponuje prezydium, a ustala zgromadzenie. 

3. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

4. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisuje wszyscy członkowie komisji. 

5. Protokół z prac komisji składa przewodniczący. 

§ 19 

1. Wnioski powinny być zgłoszone do prezydium; mogą mieć też formę projektu uchwały zgromadzenia. 

2. Prezydium rozstrzyga o przekazaniu wniosku do Komisji wnioskowej, informując o tym zgromadzenie, 
albo podaje wniosek do wiadomości i rozstrzygnięcia uczestnikom obrad. 

§ 20

1. Dyskusja nad wnioskiem być otwarta bezpośrednio po jego zgłoszeniu. 

2. Bezpośrednio po dyskusji przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie. 

§ 21

Biorący udział w obradach, który zamierza zabrać głos w dyskusji,  powinien zgłosić na piśmie swoje imię 
 i nazwisko.

§ 22

1. Przewodniczący otwiera dyskusję i kieruje nią, zachowując kolejność zgłoszeń w udzielaniu głosu. 

2. Przewodniczący poza kolejnością udziela głosu: 

a) dla złożenia wyjaśnień:

b) na zgromadzeniu - dziekanowi lub desygnowanemu przez niego członkowi rady okręgowej izby 
radców prawnych, prezesowi sądu dyscyplinarnego i przewodniczącemu komisji rewizyjnej,

3. W każdym stadium obrad udziela się głosu - na życzenia osobom wymienionym w § 9. 

4. Zgłoszony do dyskusji może złożyć swą wypowiedź na piśmie do protokołu obrad. 

5. Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy osób zapisanych do głosu albo po podjęciu 
uchwały o zamknięciu dyskusji. 



§ 23

1. Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad. 

2. Głosowanie odbywa się jawnie. 

3. Głosowanie  tajne  odbywa  się  w  przypadku  wskazanym  w  ustawie  oraz  na  żądanie  co  najmniej 
20 delegatów obecnych na sali obrad. 

§ 24

1. Zgromadzenie może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do 
głosowania. Liczbę tych osób ustala się na podstawie list obecności. 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów. 

Rozdział IV

Zebrania rejonowe

§ 25

1. Jeżeli  liczba  członków  okręgowej  izby  radców  prawnych  przekracza  300  osób,  zgromadzenie 
okręgowej  izby  radców  prawnych  stanowią  delegaci  wybrani  na  zebraniach  zwołanych  dla 
poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej izby. 

2. Zgromadzenie okręgowej  izby radców uchwałą dokonuje podziału terenu działania okręgowej  izby 
radców prawnych na rejony, o których mowa w ust. 1 oraz ustala liczbę delegatów na zgromadzenie 
okręgowej izby radców prawnych z poszczególnych rejonów. 

§ 26

1. Zebrania  rejonowe  są  władne  do  podejmowania  uchwał  w  obecności  co  najmniej  połowy 
uprawnionych  do  głosowania  w  pierwszym  terminie  zebrania  rejonowego,  w  przypadku  drugiego 
terminu wymóg ten nie obowiązuje. 

2. Zebrania  rejonowe  organizuje,  zwołuje  i  przeprowadza  rada  okręgowej  izby  radców  prawnych 
w terminie umożliwiającym odbycie zgromadzenia okręgowej izby. 

§ 27

Zebrania rejonowe odbywają się w siedzibie izby lub w miejscach wyznaczonych przez Radę Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Zielonej Górze.

§ 28

Do zebrań rejonowych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego regulaminu oraz postanowienia 
uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych o której mowa w § 30.



§ 29

Prawo wybieralności w wyborach odbywających się na zebraniach rejonowych mają radcowie prawni należący 
do właściwości rejonu, jeżeli w dniu zwołania zebrania rejonowego byli wpisani na listę radców prawnych. 
Zmiana rejonu jest niedopuszczalna. 

Rozdział III

Wybory

§ 30

Wybory  przeprowadzane  są  zgodnie  z  postanowieniami  uchwały  Nr  1/95  Krajowego  Zjazdu  Radców 
Prawnych z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu 
radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał 
przez  organa  samorządu  (tekst  jednolity  załącznik  nr  1  do  uchwały  Prezydium  Krajowej  Rady  Radców 
Prawnych) oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 31

Wybory odbywają się w drodze głosowania tajnego, przy nieograniczonej liczbie kandydatów, w obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Liczbę tych osób ustala się na podstawie list obecności.

§ 32

1. Prawo  wybieralności  mają  radcowie  prawni  /delegaci/,  jeżeli  w  dniu  zwołania  zgromadzenia  byli 
wpisani na listę radców prawnych, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Prawa wybieralności nie mają radcowie prawni w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu 
na podstawie przepisu art.65 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. 

§ 33

1. Kandydatów zgłasza się oddzielnie do określonego organu. 

2. Kandydować można tylko do jednego organu izby. Można kandydować do organu izby, kandydując 
jednocześnie na delegata na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. 

3. Zgłaszanie kandydatów następuje ustnie lub pisemnie przez podanie imienia i nazwiska kandydata 
wraz  z  krótkim  uzasadnieniem.  Zgłoszenie  pisemne  wymaga  podania  imienia  i  nazwiska  osoby 
zgłaszającej. 

4. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć czy wyraża zgodę na kandydowanie ustnie lub na 
piśmie. Wyrażenie zgody na piśmie dotyczy w szczególności  kandydata nieobecnego na zebraniu 
rejonowym lub zgromadzeniu. 



§ 34

1. Komisja  wyborcza  bada,  czy  zgłoszenia  dokonały  osoby  uprawnione  oraz  czy  nie  zachodzą 
przeszkody prawne do wyboru danego kandydata. 

2. Komisja  wyborcza  sporządza  listę  kandydatów  -  oddzielnie  do  każdego  organu  -  w  porządku 
alfabetycznym, którą ogłasza obradującym. 

3. Z chwilą przekazania listy przewodniczącemu uważa się ją za zamkniętą. 

§ 35

Przed  przystąpieniem  do  wyborów  przewodniczący  zgromadzenia  powinien  przedstawić  uczestnikom 
zgromadzenia zasady głosowania.

§ 36

1. Komisja wyborcza przeprowadza wybory. 

2. Wybory odbywają się tylko w stosunku do kandydatów objętych listą ustaloną zgodnie z § 34 ust. 2. 

3. Komisja wyborcza przygotowuje oddzielnie do każdego wybieranego organu karty do głosowania, na 
których wskazuje: 

1) wybierany organ;

2) liczbę wybieranych osób;

3) nazwiska i imiona kandydatów w kolejności określonej w § 36 ust. 2.

§ 37

1. Głosowanie odbywa się w budynku, w którym odbywają się obrady, w godzinach ustalonych przez 
komisję wyborczą i podanych do wiadomości przez przewodniczącego zgromadzenia. 

2. Głosujący powinien na karcie do głosowania skreślić nazwiska osób, na które nie chce głosować. 

3. Karta do głosowania zawierająca liczbę nie skreślonych nazwisk większą niż liczba mandatów, które 
mają być obsadzone w danym organie, jest nieważna. 

4. Dopisanie nazwisk na karcie do głosowania nie unieważnia jej, jednakże nazwisk tych nie bierze się 
pod uwagę przy obliczaniu głosów. 

5. Minimalną liczbę skreśleń określa karta wyborcza. 

6. Skreślenie  na  karcie  wyborczej  większej  liczby  nazwisk  kandydatów  niż  liczba  mandatów  nie 
powoduje nieważności głosów. 

7. Oddanie  głosu  wymaga  odnotowania  na  liście  uprawnionych  do  głosowania  lub  w  inny  przyjęty 



sposób. 

8. Komisja  wyborcza  po  zakończeniu  głosowania  przekazuje  komisji  skrutacyjnej  spisy  osób,  które 
uczestniczyły w wyborach oraz nienaruszone urny wyborcze. 

§ 38

Na zgromadzeniu w pierwszej kolejności wybiera się dziekana okręgowej izby radców prawnych i pozostałych 
członków rady.

§ 39

1. Komisja skrutacyjna ustala wyniki wyborów, a w szczególności porównuje listę osób uprawnionych do 
głosowania z listą osób uczestniczących w głosowaniu, eliminuje głosy nieważne oraz oblicza liczbę 
oddanych ważnych głosów na poszczególnych kandydatów. 

2. Komisja skrutacyjna sporządza ze swych czynności protokół, do którego załącza oddane karty 
wyborcze oraz listy przekazane jej przez komisję wyborczą. 

§ 40

Przewodniczący ogłasza zamknięcie zgromadzenia lub zjazdu po wyczerpaniu punktów porządku obrad.

§ 41

1. Protokół  zgromadzenia sporządza się  w ciągu miesiąca od daty  jego odbycia.  Protokół  podpisują 
przewodniczący i sekretarz. 

2. Oryginał protokołu pozostaje w aktach rady okręgowej izby radców prawnych. 

3. W ciągu 1 miesiąca od daty sporządzenia i podpisania protokołu biorący udział w obradach ma prawo 
wglądu i zgłoszenia uwag. 

4. Prezydium zgromadzenia lub zjazdu rozstrzyga zgłaszane uwagi  w ciągu 1  miesiąca od daty  ich 
zgłoszenia. 

§ 42

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i obowiązuje od następnego zgromadzenia (zebrania 
rejonowego).


