
UCHWAŁA Nr 196/X/2020 

Krajowej Rady Radców Prawnych 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów w trakcie zebrania rejonowego  

oraz wyborów organów samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących 

funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie radców prawnych w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

z powodu COVID–19 

 

Na podstawie art. 14ha ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875 

i 1086) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Wybory odbywające się w trakcie zebrania rejonowego, o którym mowa w art. 50 ust. 

2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75), w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z 

powodu COVID19 mogą być przeprowadzone w sposób określony w niniejszej 

uchwale. 

2. O przeprowadzeniu wyborów, o których mowa w ust. 1, w sposób, o którym mowa w 

niniejszej uchwale, decyduje rada okręgowej izby radców prawnych w drodze uchwały. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, rada okręgowej izby radców prawnych może podjąć 

także w przypadku gdy rozpoczęto już procedurę wyborczą przed dniem wejścia w 

życie niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wybory organów samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących funkcję w tych 

organach lub funkcję w samorządzie radców prawnych w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID19 

przeprowadza się w sposób określony w odpowiednich przepisach dotyczących 

przeprowadzania tych wyborów. 
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§ 3. 

Do sposobu przeprowadzenia wyborów, o których mowa w § 1 ust. 1, w zakresie 

nieuregulowanym w niniejszej uchwale stosuje się przepisy uchwały Nr 10/2010 Krajowego 

Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania 

wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu 

ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, chyba że niniejsza 

uchwała stanowi inaczej. 

 

§ 4. 

1. Wybory, o których mowa w § 1 ust. 1, przeprowadzane w trakcie danego zebrania 

rejonowego, odbywają się w ciągu jednego dnia, w miejscu oraz godzinach określonych 

przez radę okręgowej izby radców prawnych, z tym że czas przeprowadzenia wyborów 

nie może być krótszy niż 4 godziny. 

2. W miejscu przeprowadzenia wyborów, o którym mowa w ust. 1, zapewnia się warunki 

umożliwiające oddawanie głosów z zachowaniem zasady tajności głosowania oraz 

zabezpiecza urnę wyborczą przed nieuprawnionym dostępem do niej. 

 

§ 5. 

1. W wyborach, o których mowa w § 1 ust. 1, komisję skrutacyjną w składzie co najmniej 

3 osób powołuje rada okręgowej izby radców prawnych spośród radców prawnych 

stanowiących zebranie rejonowe. 

2. Głosowanie w wyborach, o których mowa w § 1 ust. 1, przeprowadza się w obecności 

co najmniej dwóch członków okręgowej komisji wyborczej. 

3. Rada okręgowej izby radców prawnych może przyznać członkom komisji skrutacyjnej 

oraz członkom okręgowej komisji wyborczej wynagrodzenie z tytułu wykonywania 

zadań, o których mowa w niniejszej uchwale. 

 

§ 6. 

1. Do wyborów, o których mowa w § 1 ust. 1, nie stosuje się § 6 ust. 4 uchwały Nr 10/2010 

Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad 

przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków 

tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy 

samorządu. 
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2. Zadania, o których mowa w § 24 ust. 3 zdanie drugie oraz § 24 ust. 4 zdanie drugie 

uchwały, o której mowa w ust. 1, wykonuje jeden z członków okręgowej komisji 

wyborczej. 

3. Członkowie okręgowej komisji wyborczej, o których mowa w § 5 ust. 2, wydają osobie 

głosującej kartę do głosowania po sprawdzeniu jej tożsamości i prawa wybierania w 

wyborach, o których mowa w § 1 ust. 1. 

4. Głosowanie w wyborach, o których mowa w § 1 ust. 1, odbywa się poprzez wrzucenie 

karty do głosowania do urny wyborczej. Przepisu § 8 ust. 6 uchwały, o której mowa w 

ust. 1, nie stosuje się. 

5. Po zakończeniu głosowania w wyborach, o których mowa w § 1 ust. 1, komisja 

skrutacyjna dokonuje otwarcia urny wyborczej, wyjęcia kart do głosowania z urny, 

przeliczenia głosów i ustalenia wyników wyborów, a następnie sporządza protokół z 

wyborów. 

6. Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po otrzymaniu protokołu z wyborów 

dokonuje publikacji wyników wyborów na stronie internetowej okręgowej izby radców 

prawnych. 

7. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów na delegatów na zgromadzenie 

okręgowej izby radców prawnych otrzymało taką samą liczbę głosów, a uznanie ich za 

wybranych spowodowałoby przekroczenie przewidzianej liczby mandatów w 

wyborach, o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną. 

 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

         Sekretarz                   Wiceprezes  

Krajowej Rady Radców Prawnych  Krajowej Rady Radców Prawnych  

 (-) Elwira Szurmińska-Kamińska             (-) Leszek Korczak 

 


