Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na pytania otrzymane w związku z organizacją Zgromadzenia Izby w
dniach 19-21 lutego 2021r. uprzejmie informuję:
Uprawnieni do głosowania w dniach 20-21 lutego będą wszyscy adwokaci, a więc
także Ci, którzy nie wezmą udziału w Zgromadzeniu Izby w dniu 19 lutego br.
Podczas drugiego dnia Zgromadzenia tj. w dniu 20.02.2021 r., przy zachowaniu
wszelkich zasad reżimu sanitarnego, w sali GCK im. K. Bochenek będą mogli być obecni
kandydaci na stanowiska: Dziekana, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika
Dyscyplinarnego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowo, w dniu 20.02.2021 r. przewidziane jest wystąpienie Przewodniczącego
Komisji Wyborczej, który ogłosi listy kandydatów na stanowiska, do organów Izby
Adwokackiej w Katowicach oraz delegatów na KZA.
Odnośnie dyskusji poprzedzającej głosowania, osoba zamierzająca zabrać głos
powinna wybrać na telefonie komórkowym numer telefonu wskazany przez MWC sp. z
o.o. i oczekiwać na udzielenie głosu przez przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba
zabierająca głos będzie słyszalna dla wszystkich pozostałych oglądających transmisję na
żywo natomiast nie będzie jej widać. Udzielenie głosu należy do zadań przewodniczącego
zgromadzenia (§15 Regulaminu). Firma MWC sp. z o.o. wykonuje polecenia
przewodniczącego i technicznie uruchamia możliwość zabrania głosu. Oczywiście,
przewiduje się udzielenie głosu wszystkim zgłaszającym.
Kwestia zgłoszeń kandydatów, została precyzyjnie uregulowana w ppkt. L uchwały
ORA w Katowicach z dnia 21.01.2021r., zgodnie z którym zgłoszenia kandydatów
dokonuje się oddzielnie na każde na stanowisko oraz do piastowania funkcji: członków
prezydium zgromadzenia, członków komisji: mandatowej, wnioskowej, wyborczej i
skrutacyjnej, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego,
Rzecznika Dyscyplinarnego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członków
Okręgowej Rady Adwokackiej, sędziów Sądu Dyscyplinarnego, członków Komisji
Rewizyjnej, Delegatów na KZA wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały na adres barbara.iwaszkiewicz@adwokatura.katowice.pl wraz ze
zgodą na kandydowanie i oświadczeniem w sprawie zgody na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały).
Okręgowa Rada Adwokacka postanawia o zamknięciu przyjmowania pisemnych
wniosków i projektów uchwał , kandydatów do prezydium i komisji zgromadzeń (§5 ust.
3 Regulaminu), kandydatów na stanowiska, do organów oraz delegatów na KZA (§30 ust.
4 Regulaminu).
Zgodnie z §33 ust. 1 i 2 Regulaminu głosowanie odbywa się w miejscu i czasie
ustalonym przez Komisję Wyborczą. Przewodniczący Komisji Wyborczej podaje do
wiadomości czas rozpoczęcia i czas trwania głosowania. W lokalach wyborczych obecny
będzie zastępca przewodniczącego, sekretarz, członkowie Komisji Wyborczej. Zgodnie z
§17 ust. 2 Regulaminu skład liczbowy komisji proponuje Prezydium, a ustala
Zgromadzenie.

Odnośnie liczby Komisji, wskazuję, że Zgromadzenie na podstawie § 17 Regulaminu
Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Zgromadzeń Izb Adwokackich (dalej: Regulamin)
wybiera m. in. Komisję Wyborczą i Komisję Skrutacyjną. Komisja Wyborcza po
wybraniu ze swego grona przewodniczącego i sekretarza, stosowanie do ilości adwokatów
głosujących w wyznaczonych lokalach wyborczych, wyznaczy odpowiednią ilość
członków Komisji Wyborczej obecnych w lokalach wyborczych. Zgodnie z § 14 ust. 1
Regulaminu w przypadku, gdy obrady odbywają się w różnych salach dla każdej z nich
powinien być wybrany, co najmniej jeden zastępca przewodniczącego i sekretarz.
Oczywiście przewidziano rozwiązania umożliwiające adwokatom pełniącym
funkcje w poszczególnych komisjach, głosowanie w tychże komisjach. I tak np. adwokat
mający siedzibę kancelarii w Katowicach, a pełniący funkcje w komisji w Gliwicach,
będzie mógł głosować w Gliwicach. Adwokaci mający siedzibę w Rudzie Śląskiej
również będą uprawnieni do oddania głosu poprzez wrzucenie głosu do urny w lokalu
wyborczym znajdującym się w Gliwicach.
Głosy oddane w danym punkcie wyborczym zostaną zaklejone i opieczętowane, a
następnie przewiezione do GCK im. K. Bochenek w Katowicach przez zastępcę
przewodniczącego, sekretarza, członka Komisji Wyborczej i tam przeliczone przez
Komisję Skrutacyjną. Za wypełnione urny wyborcze odpowiada zastępca
przewodniczącego oraz członkowie Komisji Wyborczej. Zgodnie z §17 ust. 1 ppkt 4)
Regulaminu Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowań i wyborów, czyli przelicza
głosy.
Co do przyjętej formy głosowania, wskazuję, że decyzja w tym przedmiocie została
podjęta przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach po wnikliwym rozważeniu wad
i zalet poszczególnych form głosowania. Wybór formy głosowania był demokratycznie
wyrażoną wolą członków Okręgowej Rady Adwokackiej. Na marginesie wskazuję, że
brak jest podstaw do kwestionowania prawidłowości wskazanej w uchwale podstawy
prawnej. Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały nr I.8 oczywiście są dostępne w formie
edytowalnej.
W dalszej kolejności, odnosząc się do głosowań w systemie WZA24, informuję, że
wszystkie głosowania przeprowadzone w systemie WZA24, skonfigurowane jako
głosowania tajne uniemożliwiają uzyskanie informacji na temat tego, kto jak głosował.
Informacji takiej nie może uzyskać nawet dostawca systemu – firma MWC sp. z o.o.
Wszystkie głosowania (zarówno tajne jaki i jawne) przeprowadzane są przy
wykorzystaniu połączeń szyfrowanych, w tzw. transakcjach bazodanowych, dzięki czemu,
oddanie głosu powoduje jego automatyczną anonimizację (wartość głosu zostaje
odseparowana od identyfikatora użytkownika). Takie rozwiązanie gwarantuje
jednocześnie, że nawet w sytuacji awarii, serwer bazodanowy, automatycznie cofnie
transakcję i usunie wszystkie dane z nią związane. (tekst został zapożyczony z
oświadczenia MWC SP. z o.o.). Tożsamość adwokata weryfikowana jest przez login i
hasło. Sygnał dla osób zdalnie uczestniczących w Zgromadzeniu będzie nadawany z
miejsca gdzie odbywa się zgromadzenie - GCK im. K. Bochenek w Katowicach poprzez
serwery znajdujące się w Warszawie.
Co do kwestii sanitarnych związanych z organizacją Zgromadzenia, wskazuję, że we
wszystkich lokalach wyborczych zostanie zapewniony płyn do dezynfekcji. Wszystkie

osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami mają również obowiązek zasłaniania ust i
nosa. Aby uniknąć ewentualnego tłoku w lokalach wyborczych zorganizowane zostaną
trzy punkty do głosowania.
Argumenty dotyczące kwestii zdrowotnych, zostały wnikliwie rozważone przez
członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach przed podjęciem uchwały, co do
sposobu głosowania, natomiast ochronę zdrowia mieszkańców gwarantuje przestrzeganie
obowiązujących w tym zakresie przepisów rangi ustawowej.
Liczba osób mogących głosować jednocześnie, nie będzie mogła przekraczać limitów
wskazanych w obowiązujących przepisach prawa. Oddawanie głosów powinno nastąpić z
zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W przypadku gdyby przed zamknięciem lokali
wyborczych ustawiła się przed nimi kolejka, zalecane będzie rozwiązanie problemu tak
jak postąpiono podczas II tury wyborów prezydenckich w 2020 r.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak jest podstaw prawnych kontroli lokalu
wyborczego pod względem sanitarnym przez Zgromadzenie.
Informuję, że do Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach nie wpłynęła żadna
informacja, aby wśród uprawnionych do głosowania była osoba, nie mogąca głosować z
powodu kwarantanny. Osobom, które zgłoszą problemy związane z uczestnictwem i
głosowaniem w pierwszym dniu obrad, zostaną udzielone niezbędne informacje.

Z wyrazami szacunku
adw. Grzegorz Kopeć
Wicedziekan ORA w Katowicach

