Uchwała Nr 11
Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany
Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich

Na podstawie art. 56 pkt. 6 lit. a) 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 działania organów adwokatury i organów izb adwokackich
stanowiący załącznik do Uchwały nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada
2010 r. (dalej: „Regulamin”) w sposób następujący:

1.

§ 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„Zasady funkcjonowania okręgowych rad adwokackich określają postanowienia
regulaminu, o którym mowa w art. 58 pkt 12 lit. c ustawy”.

2.

W Rozdziale II „Działania organów izb adwokackich” po § 2 Regulaminu dodaje się:
„Oddział Ia Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej” oraz § 2a o treści:
„Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej podejmuje czynności w postępowaniu
dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie”.

3.

§ 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„Sąd dyscyplinarny izby adwokackiej z zastrzeżeniem art. 91 ust. 3 pkt. 2 ustawy jako
sąd pierwszej instancji rozpoznaje sprawy dyscyplinarne adwokatów i aplikantów
adwokackich. Sąd dyscyplinarny izby adwokackiej rozpoznaje także odwołania od
postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie wszczęcia postępowania
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dyscyplinarnego lub o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego oraz odwołania od
upomnienia dziekańskiego”.

4.

§ 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Prezes sądu dyscyplinarnego kieruje pracą sądu, a w szczególności:
1) reprezentuje sąd dyscyplinarny wobec organów adwokatury i izb adwokackich oraz
organów władzy publicznej,
2) zapoznaje się z pismami i wnioskami wpływającymi do sądu dyscyplinarnego,
odpowiada na nie lub wydaje odpowiednie zarządzenia,
3) wyznacza sędziów powołanych do orzekania w sprawie, w tym przewodniczącego
składu i sprawozdawcę, mając na uwadze zapewnienie rozpoznania sprawy bez
zbędnej zwłoki oraz równomierne obciążenie sprawami składów sądu,
4) wyznacza terminy rozpraw i posiedzeń w poszczególnych sprawach oraz wydaje
inne zarządzenia, tak aby rozstrzygnięcie sprawy mogło nastąpić na pierwszej
rozprawie lub posiedzeniu,
5) czuwa nad tokiem postępowania w sprawach celem zapewnienia sprawności
postępowania, w szczególności zapobieżenia przedawnieniu karalności przewinienia
dyscyplinarnego,
6) organizuje, co najmniej dwa razy w roku, szkolenia sędziów sądu dyscyplinarnego
poświęcone omówieniu zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie
dyscyplinarnym oraz omówieniu orzecznictwa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
i Sądu Najwyższego,
7) organizuje, co najmniej raz w roku, wspólnie z rzecznikiem dyscyplinarnym izby
adwokackiej, poświęcone zagadnieniom organizacyjnym narady członków sądu
dyscyplinarnego i zastępców rzecznika dyscyplinarnego,
8) przedstawia okręgowej radzie adwokackiej informacje statystyczne dotyczące
liczby i rodzaju rozpoznawanych spraw dyscyplinarnych oraz czasu i sposobu ich
rozstrzygnięcia,
9) na pisemny wniosek dziekana przedstawia okręgowej radzie adwokackiej
informacje dotyczące przebiegu postępowania we wskazanych we wniosku sprawach
dyscyplinarnych,
10) przedstawia Prezesowi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego informacje statystyczne
dotyczące liczby i rodzaju rozpoznawanych spraw dyscyplinarnych oraz czasu
i sposobu ich rozstrzygnięcia,
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11) czuwa nad sprawnością, prawidłowością i terminowością pracy sekretariatu sądu
dyscyplinarnego oraz umożliwieniem stronom wglądu w akta spraw dyscyplinarnych.
2. Wiceprezes jest stałym zastępcą prezesa sądu dyscyplinarnego. Prezes sądu
dyscyplinarnego może dokonywać podziału czynności wskazanych w pkt. 1 pomiędzy
siebie i wiceprezesa lub wiceprezesów sądu. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej
niemożności pełnienia funkcji przez prezesa sądu dyscyplinarnego, czynności prezesa
sprawuje z urzędu wiceprezes. Sprawowanie czynności prezesa sądu dyscyplinarnego
przez wiceprezesa trwa do czasu wyboru nowego prezesa.
3. Prezes sądu dyscyplinarnego, kierując jego pracą wydaje zarządzenia dotyczące
rozpoznawanych w sądzie spraw dyscyplinarnych oraz sposobu organizacji pracy sądu
i jego sekretariatu.
5. § 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Prezydium NRA składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika,
zastępcy sekretarza oraz dwóch członków”.
6. 1. W Rozdziale III „Działania organów adwokatury” po § 20 Regulaminu dodaje się:
„Oddział Ia Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury”.
2. § 21 otrzymuje następujące brzmienie:
„Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury podejmuje czynności w postępowaniu
dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie”.
7. § 22 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje jako sąd drugiej instancji sprawy
rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne izb adwokackich, jako
sąd pierwszej instancji sprawy dyscyplinarne członków Naczelnej Rady Adwokackiej
i okręgowych rad adwokackich oraz inne sprawy przewidziane przepisami ustawy.
2. Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego kieruje pracą sądu. Przepis §4 Regulaminu
stosuje się odpowiednio”.
§2
Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do opracowania
tekstu jednolitego Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich
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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
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