Uchwała nr VI
Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zwołania Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Adwokackiej w Katowicach

I.

na zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z § 3
ust. 1, § 5 ust. 1 i 4, Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb
adwokackich (przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn.
19 grudnia 2020 r., zwanego dalej Regulaminem), zwołać Zgromadzenie
Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Katowicach w dniu 18 czerwca 2021 r. o godz.
15.00 w trybie zdalnym – za pośrednictwem systemu komunikacji elektronicznej
WZA24;

II. na zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z § 13
Regulaminu, przyjąć następujący porządek obrad na Zgromadzeniu
Sprawozdawczym Izby Adwokackiej w Katowicach w dniu 18 czerwca 2021 r.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

otwarcie obrad przez Dziekana ORA,
wybór Prezydium Zgromadzenia (głosowanie zdalne),
przyjęcie porządku obrad (głosowanie zdalne),
wybór Komisji Zgromadzenia: Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej (głosowanie
zdalne),
sprawozdania: Dziekana, Rzecznika Dyscyplinarnego, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego,
Skarbnika, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
dyskusja,
sprawozdania Komisji Zgromadzenia: Mandatowej i Wnioskowej – co do zgłoszonych
projektów uchwał,
głosowania nad uchwałami:
1) uchwała nr 1 – w sprawie ustalenia wysokości składki rocznej na pokrycie potrzeb
Izby na 2022 rok,
2) uchwała nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej
Rady Adwokackiej w Katowicach za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31
grudnia 2020 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zamknięcia
rachunkowego Izby Adwokackiej w Katowicach za rok 2020 obejmującego bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od
dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. i informację dodatkową oraz w
sprawie udzielenia Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach absolutorium,
3) uchwała nr 3 – w sprawie przeznaczenie dochodu Izby Adwokackiej w Katowicach
ustalonego za rok 2020 na cele statutowe,
4) uchwała nr 4 – w sprawie ustalenia budżetu Izby Adwokackiej w Katowicach na rok
2021 i wstępnego budżetu na rok 2022 oraz w sprawie upoważnienia Okręgowej
Rady Adwokackiej w Katowicach do przyznania diet samorządowych,
5) uchwały w sprawie wniosków zgłoszonych przez Komisję Wnioskową,
6) zamknięcie Zgromadzenia.
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III. na zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z § 5
ust. 4 Regulaminu, ustalić, że Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w
Katowicach w dniu 18 czerwca 2021 r. przeprowadzone zostanie w całości za
pośrednictwem systemu informatycznego WZA24 i wskazać, że: uzyskanie dostępu
do systemu umożliwiającego udział w obradach i głosowaniach następuje poprzez
wpisanie indywidualnego loginu i hasła w systemie WZA24, zabieranie głosu w
trakcie zgromadzenia następuje poprzez linię telekonferencyjną przy wykorzystaniu
zwykłego połączenia telefonicznego (zabezpieczonego kodem PIN), po uprzednim
zgłoszeniu się w systemie WZA24 i udzieleniu głosu, połączenie jest słyszalne dla
wszystkich pozostałych uczestników Zgromadzenia oglądających transmisję na żywo,
co umożliwia czynny udział w dyskusji i wymianę zdań z Przewodniczącym
Zgromadzenia;
IV. na zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z § 5
ust. 1 Regulaminu, zawiadomić Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie o terminie
Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Katowicach w terminie 14 dni od dnia powzięcia
niniejszej uchwały;
V. na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z § 5
ust. 3 Regulaminu, ustalić, że termin składania pisemnych wniosków i projektów
uchwał oraz zgłaszania kandydatów do Prezydium i Komisji Zgromadzenia upływa
w dniu 8 czerwca 2021r. o godzinie 24:00 (dzień zamknięcia przyjmowania pisemnych
wniosków i projektów uchwał oraz zgłaszania kandydatów do Prezydium i Komisji
Zgromadzenia).
Wnioski i projekty uchwał oraz zgłoszenia kandydatów należy kierować na adres
poczty elektronicznej: barbara.iwaszkiewicz@adwokatura.katowice.pl. Zgłoszenia
kandydatów dokonuje się oddzielnie na każdą z funkcji: członków prezydium
zgromadzenia, członków komisji: mandatowej, wnioskowej, skrutacyjnej, wyłącznie na
formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze zgodą na
kandydowanie i oświadczeniem w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych
stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

VI. na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z § 7
ust. 1 Regulaminu, ustalić termin do dnia 4 czerwca 2021 r. na zawiadomienie przez
Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach uprawnionych do udziału w
Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Katowicach adwokatów oraz wybranych
delegatów adwokatów niewykonujących zawodu, w formie pliku elektronicznego, o:
terminie, miejscu, trybie odbywania i porządku obrad, pouczeniu o obowiązku
uczestnictwa w zgromadzeniu i sposobie głosowania, sposobie logowania, zasadach
uczestniczenia oraz zabierania głosu w trakcie Zgromadzenia, zasadach
wykonywania prawa głosu, a także do przesłania w formie pliku elektronicznego:
sprawozdań z działalności organów Izby Adwokackiej w Katowicach, wniosku
Komisji Rewizyjnej, preliminarza budżetowego wraz z wnioskowaną wysokością
składki rocznej;
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VII. na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z
§ 7 ust. 2 Regulaminu, ustalić termin do dnia 15 czerwca 2021 r. na zawiadomienie
przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach uprawnionych do udziału w
Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Katowicach adwokatów oraz wybranych
delegatów adwokatów niewykonujących zawodu o zgłoszonych wnioskach i
projektach uchwał oraz danych do logowania;
VIII. na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z
§ 12 ust. 3 Regulaminu, całkowicie znieść wymóg obecności określonej minimalnej
liczby uczestników zgromadzenia niezbędnej do otwarcia zgromadzenia, o której
mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu;
IX. na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z §
26 ust. 3 Regulaminu, całkowicie znieść wymóg udziału w głosowaniu określonej
liczby uczestników Zgromadzenia, o której mowa w § 26 ust.1 Regulaminu
(kworum).
X.

Obwieszczenie o zwołaniu Zgromadzenia zamieścić na stronie internetowej
Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 27.05.2021r.
FORMULARZ
ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO PIASTOWANIA FUNKCJI
PODCZAS ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGI IZBY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH
W DNIU 18 CZERWCA 2021 R.

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA
NAZWA PEŁNIONEJ FUNKCJI PODCZAS
ZGROMADZENIA IA W KATOWICACH
NA KTÓRĄ KANDYDAT SKŁADA
ZGŁOSZENIE (WG NAZEWNICTWA W
USTAWIE PRAWO O ADWOKATURZE)
DATA ROZPOCZĘCIA WYKONYWANIA
ZAWODU ADWOKATA ORAZ SIEDZIBA
KANCELARII (MIEJSCOWOŚĆ) WRAZ Z
NUMEREM TELEFONU KONTAKTOWEGO

ZGŁASZAJĄCY

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na niniejszym
formularzu

………………………………………………………………………………
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 27.05.2021r.
ZGODA NA KANDYDOWANIE
DO PEŁNIENIA FUNKCJI PODCZAS ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO
IZBY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH

OŚWIADCZENIE KANDYDATA: …………………………………………………………………………………………………………….
(IMIĘ I NAZWISKO) WYRAŻAM ZGODĘ NA KANDYDOWANIE NA/DO:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na niniejszym
formularzu
…………………………………………………………………….
(DATA I PODPIS KANDYDATA)
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