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Uchwała Nr 10 

Krajowego Zjazdu Adwokatury 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 

 

w sprawie zmiany  

Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich  

 

 

Na podstawie art. 56 pkt. 6 lit. a) i d) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o 

adwokaturze (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 615 z późn. zm.) Krajowy Zjazd 

Adwokatury uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Zmienia się Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb 

adwokackich stanowiący załącznik do Uchwały nr 12 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 

20 listopada 2010 r., zmieniony uchwałami Nr 11, 12, 13 i 14 Krajowego Zjazdu Adwokatury 

z dnia 23 listopada 2013 r. (dalej: „Regulamin”) w sposób następujący:  

 

1. § 2 pkt. 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„6) organie, należy przez to rozumieć okręgową radę adwokacką, sąd dyscyplinarny, 

komisję rewizyjną, rzecznika dyscyplinarnego, Naczelną Radę Adwokacką, Wyższy 

Sąd Dyscyplinarny, Wyższą Komisję Rewizyjną i Rzecznika Dyscyplinarnego 

Adwokatury”. 

 

2. § 24 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Poza kolejnością udziela się głosu: 

1) na zgromadzeniu  dziekanowi lub wyznaczonemu przez niego członkowi 

okręgowej rady adwokackiej, prezesowi sądu dyscyplinarnego, rzecznikowi 

dyscyplinarnemu i przewodniczącemu komisji rewizyjnej, 
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2) na Zjeździe  prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej lub wyznaczonemu przez 

niego członkowi Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesowi Wyższego Sądu 

Dyscyplinarnego, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury i przewodniczącemu 

Wyższej Komisji Rewizyjnej”. 

 

3. § 36 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Na zgromadzeniu w pierwszej kolejności wybiera się dziekana okręgowej rady 

adwokackiej, prezesa sądu dyscyplinarnego, przewodniczącego komisji rewizyjnej  

i rzecznika dyscyplinarnego spośród dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez 

członków izby biorących udział w zgromadzeniu. 

2. Okręgowa Rada Adwokacka w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1 może 

postanowić o jednoczesnym przeprowadzeniu wyborów na stanowiska, do organów 

oraz na delegatów na Zjazd. W takim wypadku druga tura wyborów na stanowiska 

oraz druga tura wyborów rzecznika dyscyplinarnego następuje przed ogłoszeniem 

wyników wszystkich pozostałych wyborów”. 

 

4. § 38 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„Na Zjeździe w pierwszej kolejności wybiera się prezesa Naczelnej Rady 

Adwokackiej, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczącego Wyższej 

Komisji Rewizyjnej i Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury spośród dowolnej 

liczby kandydatów zgłoszonych w trybie określonym § 29”. 

 

5. § 39 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybiera się członków oraz zastępców  

w liczbie określonej w uchwale Krajowego Zjazdu Adwokatury wydanej na podstawie 

art. 56 pkt. 3a ustawy Prawo o adwokaturze”.  

 

6. § 40 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Za wybranych na stanowiska wymienione w § 36 ust. 1 i § 38 oraz za wybranych 

rzeczników dyscyplinarnych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury uważa się 

tych kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych ważnych głosów. 

Jeżeli głosowanie nie doprowadziło do wyboru, przewodniczący zarządza głosowanie 

na dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Za wybraną uważa 

się wówczas osobę, która otrzymała większą liczbę głosów”.  



3 

 

§2 

 

Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do opracowania 

tekstu jednolitego Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb 

adwokackich i jego opublikowania w Piśmie Adwokatury Polskiej „Palestra” oraz na stronach 

internetowych Naczelnej Rady Adwokackiej. 

 

§3 

 

 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Krajowego Zjazdu Adwokatury 

Janusz Długopolski  

Adwokat Janusz Długopolski 

Sekretarz 

Krajowego Zjazdu Adwokatury 

Anna Barczyk 

Adwokat Anna Barczyk 

 


