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Uchwała nr 12 

 
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r. 

 
w sprawie przyjcia regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadze izb 

adwokackich 
 

Na podstawie art. 56 pkt. 6 lit. a) i d)  



Krajowy Zjazd Adwokatury stanowi, co nastpuje: 

 
§ 1 

 
Uchwala si regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadze izb adwokackich 
stanowicy załcznik do przedmiotowej uchwały. 
 

§ 2 
 
Traci moc regulamin w sprawie zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadze 
okrgowych izb adwokackich oraz krajowego zjazdu adwokatury a take trybu wyborów do 
organów izb adwokackich i organów adwokatury uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury 
w dniu 1 padziernika 1983 r. ze zmianami uchwalonymi na: Krajowym Zjedzie Adwokatury w 
dniu 23 listopada 1986 r., Krajowym Zjedzie Adwokatury w dniu 25 listopada 1989 r., 
Krajowym Zjedzie Adwokatury w dniu 22 listopada 1992 r. na Krajowym Zjedzie Adwokatury 
w dniu 26 listopada 1995 r., na Krajowym Zjedzie Adwokatury w dniu 21 listopada 2004 r. oraz  
na Krajowym Zjedzie Adwokatury w dniu 23 listopada 2007 r.  

 
§ 3 

 
Uchwała podlega opublikowaniu w miesiczniku „Palestra”. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
 

 
 
 

                Przewodniczcy                                                                     Sekretarz 
   Krajowego Zjazdu Adwokatury                                       Krajowego Zjazdu Adwokatury 
              
        (Michał Went)              (Rafał Dbowski) 
             
         adw. Michał Went                                                   adw. Rafał Dbowski  
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ZAŁCZNIK 
 

Regulamin  
Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadze izb adwokackich 

 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1 

 
Regulamin niniejszy okrela zasady zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadze izb 
adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a take tryb wyborów do organów izb 
adwokackich i organów adwokatury. 
 

§2 
 
Ilekro mowa w regulaminie o: 
1) zgromadzeniu, naley przez to rozumie zgromadzenie izby adwokackiej, 
2) Zjedzie, naley przez to rozumie Krajowy Zjazd Adwokatury, 
3) izbie, naley przez to rozumie izb adwokack, 
4) przewodniczcym, sekretarzu lub prezydium, naley przez to rozumie przewodniczcego, 
sekretarza lub prezydium zgromadzenia lub Zjazdu, 
5) stanowisku, naley przez to rozumie: stanowisko dziekana, prezesa sdu dyscyplinarnego, 
przewodniczcego komisji rewizyjnej, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wyszego 
Sdu Dyscyplinarnego, przewodniczcego Wyszej Komisji Rewizyjnej,  
6) organie, naley przez to rozumie okrgow rad adwokack, sd dyscyplinarny, komisj 
rewizyjn, Naczeln Rad Adwokack, Wyszy Sd Dyscyplinarny i Wysz Komisj 
Rewizyjn. 

 
 

Rozdział II 
Zgromadzenia i Zjazd 

 
§ 3 

 
1. Zgromadzenie odbywa si w miecie bdcym siedzib okrgowej rady adwokackiej. 
2. Zjazd odbywa si w Warszawie. 
3. Zgromadzenie moe by zwołane w innym miejscu na obszarze izby a Zjazd – w innym 
miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 4 
 

1. Zgromadzenia i Zjazd obraduj i podejmuj uchwały na sesjach plenarnych. 
2. Zgromadzenie i Zjazd mog powoływa komisje tematyczne, które przedstawiaj propozycje 
uchwał. 
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§ 5 
 

1. Okrgowa rada adwokacka zwołuje zgromadzenie zawiadamiajc o tym Naczeln Rad 
Adwokack najpóniej w terminie 14 dni od powzicia uchwały o jego zwołaniu. 
2. Naczelna Rada Adwokacka zwołuje Zjazd zawiadamiajc o tym izby co najmniej na trzy 
miesice przed terminem Zjazdu. 
 

§ 6 
 
1. Zgromadzenia zwyczajne odbywaj si kadego roku. 
2. Zgromadzenia nadzwyczajne odbywaj si w terminie do 6 tygodni od zgłoszenia dania ich 
zwołania. 
3. Zjazd odbywa si w terminie i miejscu oznaczonym w uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej. 
Zgromadzenie izby zwołane w sprawie wyboru delegatów na Zjazd odbywa si nie póniej ni na 
miesic przed terminem Zjazdu; po upływie tego terminu wybór delegatów jest bezskuteczny, co 
nie wpływa na wano Zjazdu.  
4. Naczelna Rada Adwokacka podejmuje uchwał o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu 
Adwokatury w terminie miesica od zgłoszenia dania. Zjazd odbywa si w cigu miesica od 
podjcia uchwały o jego zwołaniu. 
5. W nadzwyczajnym Zjedzie uczestnicz delegaci wybrani na poprzedni zwyczajny Zjazd. 
 

§ 7 
 
1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porzdku obrad, z pouczeniem o obowizku uczestnictwa  
naley przesła kademu uprawnionemu do udziału w zgromadzeniu lub Zjedzie co najmniej na 
14 dni naprzód. Termin ten moe by skrócony do 7 dni w przypadku Zjazdu lub zgromadzenia 
nadzwyczajnego. 
2. Zawiadomienie o zgromadzeniu przesyła si wraz ze sprawozdaniem z działalnoci organów 
izby, wnioskiem komisji rewizyjnej, preliminarzem budetowy z wnioskowan wysokoci 
składki rocznej, za zawiadomienie o Zjedzie - ze sprawozdaniem z działalnoci organów 
adwokatury, wnioskami Wyszej Komisji Rewizyjnej w sprawie zamkni rachunkowych  
i udzielenia Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium. 
3. Obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia i Zjazdu naley wywiesi w lokalu okrgowej rady 
adwokackiej. 
4. Pisma, o których mowa w ust. 1-2, przesyła si listem poleconym, przesyłk kuriersk lub 
poczt elektroniczn albo faxem (z potwierdzeniem skutecznej transmisji) na adres, pod którym 
adresat wykonuje zawód, a w jego braku na adres domowy albo na wskazany przez niego adres 
poczty elektronicznej.  

 
§ 8 

 
1. W zgromadzeniu izby udział bior: 
1) członkowie izby wykonujcy zawód adwokata; 
2) delegaci adwokatów niewykonujcych zawodu. 
2. W zgromadzeniu izby mog uczestniczy bez prawa udziału w głosowaniu: 
1) członkowie okrgowej rady adwokackiej, prezes sdu dyscyplinarnego i przewodniczcy 
komisji rewizyjnej – jeli nie bior udziału w obradach na podstawie ust. 1, 
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2) przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyszego Sdu Dyscyplinarnego i Wyszej 
Komisji Rewizyjnej, 
3) inne osoby zaproszone przez dziekana okrgowej rady adwokackiej.  
 

§ 9 
 
1. W Zjedzie udział bior delegaci na Zjazd. 
2. W Zjedzie mog uczestniczy bez prawa udziału w głosowaniu: 
1) niebdcy delegatami: członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej, prezes Wyszego Sdu 
Dyscyplinarnego, przewodniczcy Wyszej Komisji Rewizyjnej oraz dziekani okrgowych rad 
adwokackich, 
2) inne osoby zaproszone przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.  

 
§ 10 

 
1. Uczestnictwo w Zjedzie lub zgromadzeniu jest samorzdowym obowizkiem osób, o których 
mowa w § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 1. 
2. Nieobecno na Zjedzie lub zgromadzeniu powinna by pisemnie usprawiedliwiona w cigu 
7 dni od dnia ustania przeszkody. 
 

§ 11 
 
1. Osoby uprawnione do głosowania na Zjedzie lub zgromadzeniu składaj podpis na licie 
obecnoci, odrbnie w kadym dniu obrad. 
2. Po podpisaniu wydaje si mandat lub identyfikator elektroniczny. 
3. Podpis na licie obecnoci moe by zastpiony identyfikacj elektroniczn uczestnika 
zgromadzenia lub Zjazdu. 
 

§ 12 
 
1. Zgromadzenie otwiera dziekan okrgowej rady adwokackiej przy obecnoci co najmniej  
1/4 adwokatów – członków izby uprawnionych do udziału w zgromadzeniu i przewodniczy 
obradom do czasu wyboru przewodniczcego, który proponuje uchwalenie porzdku obrad. 
2. Zjazd otwiera Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej przy obecnoci co najmniej połowy 
delegatów i przewodniczy obradom do czasu wyboru przewodniczcego, który proponuje 
uchwalenie porzdku obrad. 
 

§ 13 
 

1. Porzdek obrad zgromadzenia i Zjazdu powinien przewidywa w szczególnoci: 
a) otwarcie obrad, 
b) wybór prezydium obrad, 
c) przyjcie porzdku obrad, 
d) wybór pozostałych komisji, 
e) przedstawienie sprawozda i dyskusj, 
f) wybory, 
g) podjcie uchwał kocowych, 
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h) wolne wnioski, 
i) zamknicie obrad. 
2. Porzdkiem obrad mona ponadto obj sprawy wniesione na danie: 
a) Naczelnej Rady Adwokackiej, 
b) członków izby lub delegatów na Zjazd. 
3. Porzdek obrad nadzwyczajnego zgromadzenia lub Zjazdu powinien uwzgldni sprawy 
objte daniem zwołania tego zgromadzenia lub Zjazdu. 
 

§ 14 
 
1. Zgromadzenie lub Zjazd dokonuje wyboru przewodniczcego, jednego lub dwóch zastpców 
oraz jednego lub dwóch sekretarzy. 
2. Osoby wymienione w ust. 1 stanowi prezydium zgromadzenia lub Zjazdu. 
3. Funkcj komisji skrutacyjnej przy wyborach prezydium zgromadzenia lub Zjazdu pełni 
otwierajcy obrady oraz osoby przez niego przybrane sporód uprawnionych do udziału  
w zjedzie lub zgromadzeniu. W wypadku zgłoszenia sprzeciwu przez którkolwiek z osób 
uprawnionych do udziału w obradach Zjazd lub zgromadzenie wybiera w tym celu tymczasow 
komisje skrutacyjn.  
4. Wybór prezydium i komisji odbywa si w głosowaniu jawnym, chyba e zgromadzenie lub 
Zjazd postanowi inaczej. 
 

§ 15 
 
1. Przebiegiem zgromadzenia lub Zjazdu kieruje przewodniczcy lub wskazany przez niego 
zastpca. 
2. W szczególnoci do zada przewodniczcego naley: 
1) ogólne kierownictwo obradami; 
2) udzielanie głosu uczestnikom obrad i przewodniczcym komisji; 
3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad; 
4) wydawanie stosownych zarzdze porzdkowych na sali; 
5) dopilnowanie wyczerpania porzdku obrad; 
6) rozstrzyganie wtpliwoci regulaminowych po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi 
członkami prezydium. 
3. Od rozstrzygnicia przewodniczcego przysługuje sprzeciw, o którym rozstrzyga 
zgromadzenie lub Zjazd. 
 

§ 16 
 
1. Sekretarze zgromadzenia lub Zjazdu s odpowiedzialni za prowadzenie protokołu obrad  
i kieruj pracami biura zgromadzenia, jeli zostanie powołane przez okrgow rad adwokack,  
a gdy chodzi o Zjazd - przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. 
2. Sekretarze prezydium prowadz ewidencj zgłosze według kolejnoci i sporzdzaj listy 
wniosków oraz uczestników dyskusji. 
 

§ 17 
 
1. Po wyborze prezydium zgromadzenie lub Zjazd wybiera: 
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a) komisj mandatow, która stwierdza prawidłowo zwołania zgromadzenia lub Zjazdu, 
istnienie quorum dla kadego dnia obrad odrbnie, wano mandatów oraz bada, czy nie 
zachodz przeszkody w zakresie czynnego prawa wyborczego w odniesieniu do osób 
uprawnionych do głosowania, 
b) komisj wnioskow, która rozpatruje wnioski i przygotowuje ostatecznie projekty uchwał, 
c) komisj wyborcz, która przedstawia zgromadzeniu zgłoszone kandydatury, stwierdza 
posiadanie przez kandydatów biernego prawa wyborczego, sporzdza listy kandydatów w 
kolejnoci alfabetycznej i przeprowadza wybory, przekazujc komisji skrutacyjnej spisy osób, 
które uczestniczyły w wyborach, oraz nienaruszone urny wyborcze, 
d) komisj skrutacyjn, która ustala wyniki głosowa i wyborów, 
e) inne komisje - w miar potrzeby. 
2. Skład liczbowy komisji proponuje prezydium, a ustala zgromadzenie lub Zjazd.  
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczcego i sekretarza. 
4. Komisja sporzdza ze swych czynnoci protokół, który podpisuje przewodniczcy i sekretarz. 
5. Sprawozdanie z prac komisji składa jej przewodniczcy. 
 

§ 18 
 
Komisj wyborcz powołuje si, gdy maj by przeprowadzone wybory. 
 

§ 19 
 
1. Wnioski powinny by zgłoszone do prezydium na pimie lub na noniku elektronicznym  
i z wyjtkiem wypadków, gdy przedmiot wniosku na to nie pozwala, powinny mie form 
projektu uchwały zgromadzenia lub Zjazdu.   
2. Prezydium przekazuje wniosek do komisji wnioskowej, informujc o tym zgromadzenie lub 
Zjazd, albo podaje wniosek do wiadomoci i rozstrzygnicia uczestnikom obrad. 
3. Uwagi wobec wniosku przekazanego do komisji wnioskowej uczestnicy obrad składaj do tej 
komisji na pimie lub na noniku elektronicznym. 
 

§ 20 
 
Wnioski formalne i nagłe mog by zgłaszane ustnie. 
 

§ 21 
 
1. Do wniosków formalnych zalicza si wnioski dotyczce: 
a) ograniczenia, odroczenia lub zamknicia dyskusji, 
b) sposobu prowadzenia obrad lub głosowania, 
c) powołania komisji lub odesłania sprawy do komisji, 
d) zmiany kolejnoci porzdku obrad, 
e) wyłcznie formalnego sposobu załatwiania sprawy bdcej przedmiotem obrad. 
2. Do wniosków nagłych zalicza si wnioski dotyczce: 
a) sprzeciwu od rozstrzygnicia przewodniczcego, 
b) składu osobowego prezydium lub komisji w zwizku z tokiem ich prac. 
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§ 22 
 
1. Dyskusja nad wnioskiem formalnym i nagłym powinna by otwarta bezporednio po jego 
zgłoszeniu. 
2. W dyskusji nad wnioskiem formalnym i nagłym mog zabra głos tylko osoby biorce udział 
w obradach, z których jedna wypowiada si za wnioskiem, a druga przeciw, chyba e 
zgromadzenie lub Zjazd postanowi inaczej. 
3. Bezporednio po dyskusji przewodniczcy poddaje wniosek pod głosowanie. 
 

§ 23 
 
Biorcy udział w obradach, który zamierza zabra głos w dyskusji, powinien zgłosi na pimie 
swoje imi i nazwisko, a ewentualnie take pełnion funkcj oraz izb, której jest delegatem. 
 

§ 24 
 
1. Przewodniczcy otwiera dyskusj i kieruje ni, zachowujc kolejno zgłosze w udzielaniu 
głosu.  
2. Poza kolejnoci udziela si głosu: 
1) na zgromadzeniu - dziekanowi lub desygnowanemu przez niego członkowi okrgowej rady 
adwokackiej, prezesowi sdu dyscyplinarnego i przewodniczcemu komisji rewizyjnej, 
2) na Zjedzie - prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej lub wyznaczonemu przeze członkowi 
Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesowi Wyszego Sdu Dyscyplinarnego i przewodniczcemu 
Wyszej Komisji Rewizyjnej. 
3. W kadym stadium obrad udziela si głosu osobom wymienionym w § 8 ust. 2 pkt 2 oraz § 9 
ust. 2. 
4. Zgłoszony do dyskusji moe złoy sw wypowied na pimie lub na noniku elektronicznym 
do protokołu obrad. 
5. Przewodniczcy zamyka dyskusj po wyczerpaniu listy osób zapisanych do głosu albo po 
podjciu uchwały o zamkniciu dyskusji. 
 

§ 25 
 
1. Przewodniczcy poddaje pod głosowanie wnioski i projekty uchwał bdce przedmiotem 
obrad. 
2. Głosowanie jest jawne, z wyjtkiem głosowania w sprawach personalnych oraz w kadej innej 
sprawie, gdy zgromadzenie lub Zjazd postanowi o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

 
§ 26 

 
1. Zgromadzenie lub Zjazd moe podejmowa uchwały w obecnoci co najmniej 1/4 osób 
biorcych udział w obradach. Liczb tych osób ustala si na podstawie listy obecnoci. 
2. Uchwały zapadaj zwykł wikszoci głosów. 
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Rozdział III 
Wybory 

 
§ 27 

 
Wybory na stanowiska, do organów oraz wybory delegatów odbywaj si w głosowaniu tajnym, 
przy nieograniczonej liczbie kandydatów, w obecnoci co najmniej 1/4 osób biorcych udział w 
obradach. Liczb tych osób ustala si na podstawie listy obecnoci. 
 

§ 28 
 
1. Bierne prawo wyborcze przysługuje kademu adwokatowi wpisanemu na list okrgowej izby 
adwokackiej i niepozbawionemu tego prawa. Nieobecno podczas obrad Zjazdu lub 
zgromadzenia nie pozbawia biernego prawa wyborczego osoby, której pisemna zgoda na 
kandydowanie została złoona prezydium zgromadzenia lub Zjazdu przed zamkniciem list 
kandydatów. 
2. Kandydaci na stanowiska lub do organów nie mog by członkami komisji wyborczej  
i komisji skrutacyjnej. 
 

§ 29 
 
1. Kandydatów zgłasza si oddzielnie na kade stanowisko lub do okrelonego organu. To samo 
dotyczy kandydatów na delegatów na Zjazd. 
2. Nie mona łczy mandatów ustawowych organów samorzdu adwokackiego. Ograniczenie to 
nie dotyczy kierownika zespołu adwokackiego. 
3. Zgłaszajcy kandydatur powinien j uzasadni na danie obradujcych. 
4. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na stosown list po złoeniu owiadczenia ustnie do 
protokołu lub na pimie, e przyjmuje kandydatur. 
 

§ 30 
 
1. Komisja wyborcza bada, czy zgłoszenia dokonały osoby uprawnione oraz czy nie zachodz 
przeszkody prawne do wyboru danego kandydata. 
2. Komisja wyborcza sporzdza list kandydatów - oddzielnie do kadego organu - w porzdku 
alfabetycznym, któr ogłasza obradujcym i przekazuje j przewodniczcemu. 
3. Z chwil przekazania listy przewodniczcemu uwaa si j za zamknit. 
  

§ 31 
 
Przed przystpieniem do wyborów przewodniczcy powinien przypomnie uczestnikom 
zgromadzenia lub Zjazdu tre § 33 i – w razie potrzeby - § 34. 
 

§ 32 
 
1. Komisja wyborcza przeprowadza wybory. 
2. Wybory odbywaj si tylko w stosunku do kandydatów objtych list ustalon zgodnie  
z § 30 ust. 2. 
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3. Komisja wyborcza przygotowuje oddzielnie do kadego wybieranego organu lub stanowiska 
karty do głosowania, na których wskazuje: 
1) wybierany organ lub stanowisko; 
2) liczb wybieranych osób; 
3) imiona i nazwiska kandydatów w kolejnoci okrelonej w § 30 ust. 2. 
 

§ 33 
 
1. Głosowanie odbywa si w miejscu i czasie ustalonym przez komisj wyborcz i podanym do 
wiadomoci przez przewodniczcego. 
2. Głosujcy powinien na karcie do głosowania skreli nazwiska osób, na które nie chce 
głosowa. 
3. Karta do głosowania zawierajca liczb nieskrelonych nazwisk wiksz ni liczba mandatów 
(członków i ich zastpców), które maj by obsadzone w danym organie, oznacza głos niewany. 
Dopisanie nazwisk na karcie do głosowania nie uniewania głosu, jednake nazwisk tych nie 
bierze si pod uwag.   
4. Po zakoczeniu głosowania komisja wyborcza przekazuje komisji skrutacyjnej spisy osób, 
które uczestniczyły w wyborach oraz nienaruszone urny wyborcze. 
 

§ 34 
 
1. Na wniosek zwołujcego zgromadzenie lub Zjazd głosowania przeprowadza si przy uyciu 

elektronicznego systemu liczenia głosów. Odstpienie od głosowania elektronicznego wymaga 
uchwały zgromadzenia lub Zjazdu. 

2. Oddawanie głosów odbywa si według zasad przyjtych przez komisj wyborcz. 
3. Obliczanie głosów i ustalanie wyników wyborów odbywa si według zasad przyjtych przez 

komisj skrutacyjn. 
4. Uprawniony do głosowania składajc podpis na licie obecnoci otrzymuje identyfikator – 

mandat, za pomoc którego głosuje. 
5. Kadego dnia obrad identyfikator jest rejestrowany w celu stwierdzenia obecnoci uczestnika 

obrad. 
6. Przepisy  § 11, § 32,  § 33 w razie potrzeby stosuje si odpowiednio. 
 

§ 35 
 
1. Komisja skrutacyjna ustala wyniki wyborów, a w szczególnoci porównuje list osób 
uprawnionych do głosowania z list osób uczestniczcych w głosowaniu, eliminuje głosy 
niewane oraz oblicza liczb oddanych wanych głosów na poszczególnych kandydatów. 
2. Komisja skrutacyjna sporzdza ze swych czynnoci protokół, do którego załcza oddane karty 
do głosowania oraz listy przekazane jej przez komisj wyborcz. 
 

§ 36 
 
Na zgromadzeniu w pierwszej kolejnoci wybiera si dziekana okrgowej rady adwokackiej, 
prezesa sdu dyscyplinarnego i przewodniczcego komisji rewizyjnej sporód dowolnej liczby 
kandydatów zgłoszonych przez członków izby biorcych udział w zgromadzeniu. 
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§ 37 
 
Liczb członków izby dla potrzeb ustalenia przez Naczeln Rad Adwokack proporcji, o której 
mowa w art. 54 ust.1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze przyjmuje si według 
stanu adwokatów wpisanych na list adwokatów w dniu podjcia uchwały o zwołaniu 
zgromadzenia izby w celu dokonania wyborów. 

 
§ 38 

 
Na Zjedzie w pierwszej kolejnoci wybiera si prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa 
Wyszego Sdu Dyscyplinarnego i przewodniczcego Wyszej Komisji Rewizyjnej sporód 
dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych w trybie okrelonym § 29. 
 

§ 39 
 
1. Do Naczelnej Rady Adwokackiej wybiera si członków w liczbie odpowiadajcej liczbie 
dziekanów okrgowych rad adwokackich. 
2. Z jednej izby nie mona wybra wicej ni omiu członków Naczelnej Rady Adwokackiej. 
3. Do Wyszego Sdu Dyscyplinarnego wybiera si dwudziestu trzech członków oraz trzech 
zastpców. 
4. Do Wyszej Komisji Rewizyjnej wybiera si piciu członków oraz dwóch zastpców 
członków. Członkowie Komisji wybieraj sporód siebie zastpc przewodniczcego. 
 

§ 40 
 
1. Za wybranych na stanowiska wymienione w § 36 i § 38 uwaa si tych kandydatów, którzy 
uzyskali najwiksz liczb głosów, wicej jednak ni połow oddanych wanych głosów. Jeeli 
głosowanie nie doprowadziło do wyboru, przewodniczcy zarzdza głosowanie uzupełniajce na 
dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwiksz liczb głosów. Za wybran uwaa si wówczas 
osob, która otrzymała najwiksz liczb głosów. 
2. Za wybranych do organów adwokatury, organów izb adwokackich oraz delegatów na Zjazd 
uwaa si tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiksz liczb głosów. W razie równoci 
głosów rozstrzyga los wycignity na posiedzeniu komisji skrutacyjnej przez jej 
przewodniczcego. 
3. W razie przekroczenia liczby przewidzianej w § 39 ust. 2 uwaa si za wybranych do 
Naczelnej Rady Adwokackiej tych kandydatów z jednej z izb, którzy uzyskali kolejno najwiksz 
liczb głosów. 
 

§ 41 
 
1. Ukonstytuowanie si organów izby powinno nastpi w cigu 14 dni od daty ich wyboru, na 
posiedzeniu zwołanym przez kierujcego danym organem. 
2. Ukonstytuowanie si prezydium rady nastpuje w tajnym głosowaniu przy nieograniczonej 
liczbie kandydatów. 
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§ 42 
 
Przewodniczcy ogłasza zamknicie zgromadzenia lub Zjazdu po wyczerpaniu porzdku obrad. 
 

§ 43 
 
1. Protokół zgromadzenia sporzdza si w terminie jednego miesica, a protokół Zjazdu -  
w terminie trzech miesicy. Protokół zgromadzenia lub Zjazdu podpisuj przewodniczcy  
i sekretarz. 
2. Protokół Zjazdu przechowuje Naczelna Rada Adwokacka. 
3. Protokół zgromadzenia pozostaje w okrgowej radzie adwokackiej. Odpis protokołu naley 
przesła Naczelnej Radzie Adwokackiej w terminie miesica od zamknicia zgromadzenia. 
4. W terminie jednego miesica od dnia podpisania protokołu biorcy udział w obradach ma 
prawo wgldu i zgłoszenia uwag. 
5. Prezydium zgromadzenia lub Zjazdu rozstrzyga zgłaszane uwagi w terminie jednego miesica 
od daty ich zgłoszenia. 


