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K O M U N I K A T Y

I W y b o r y  do w ł a d z  a d w o k a t u r y

1. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, dnia 29 liitego 1956 r. 
Z a r z ą d z e n i e  Nr 8/56/A

w sprawie wyborów do organów adwokatury.

Na podstawie art. 5 i 124 ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju 
adwokatury (Dz. U. Nr 30, poz. 275) zarządzam przeprowadzenie wyborów 
do wszystkich organów adwokatury w okresie od marca do końca czerwca 
1956 r.

V-Minister 
(—) T. REK

2. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ

Decyzją z dnia 25 stycznia rb. Nr A.489/56 Minister Sprawiedliwości 
zatwierdził Regulamin Walnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej, uchwa
lony przez Naczelną Radę Adwokacką w wyniku wielu posiedzeń i dys
kusji.

W dniu 28 stycznia rb. na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwo
kackiej tekst regulaminu doręczony został dziekanom wszystkich rad 
terenowych.

Poniżej zamieszczamy w całości tekst Regulaminu Walnego Zgroma
dzenia Izby Adwokackiej.

R E G U L A M I N * )

WALNEGO ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ 

Przepisy wstępne 

§ 1.
1. Artykuły powołane w  regulaminie niniejszym oznaczają artykuły ustawy z dnia 

27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury (Da. U. Nr 20, poz. 273).
2. Paragrafy powołane w  regulaminie oznaczają paragrafy niniejszego regulaminu

*) W brzmieniu zarządzenia Nr 11/56/A Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.IV.1956 r. 
w  przedmiocie zmian § 14 pkt 2 i § 25 Regulaminu (dalsze zmiany — patrz str. 79).
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Zwołanie Walnego Zgromadzenia
§  2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w IV kwartale każdego 
roku przed 15-tym grudnia.

2. Ustalenie terminu i miejsca oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia po
winno nastąpić w  drodze uchwały Rady Adwokackiej.

§ 3.
O terminie Walnego Zgromadzenia należy zawiadomić członków izby adwokackiej 

co najmniej na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem z podaniem godziny, miejsca 
odbycia i porządku obrad Walnego Zgromadzenia; pisemne zawiadomienia przesyła 
się wszystkim zespołom adwokackim oraz adwokatom nie -wykonującym zawodu 
lub wykonującym zawód poza zespołem.

Ponadto należy wywiesić obwieszczenie w  lokalu rady adwokackiej i w pokojach 
adwokackich przy sądach.

§ 4.
Sprawozdania z działalności rady adwokackiej (art. 18, pkt 3) powinny znajdować 

się do dyspozycji uczestników Walnego Zgromadzenia co najmniej na 3 dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia w lokalu rady adwokackiej a następnie w  lokalu 
obrad Walneigo Zgromadzenia.

•
Uczestnictwo w  obradach Walnego Zgromadzenia

§ 5.
Prawo uczestniczenia w  obradach Walnego Zgromadzenia posiadają:

ai. członkowie izby adwokackiej,
b. przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości,
c. członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej,
d. zaproszeni goście.

§ 6.

Nie mają prawa udziału w  Walnym Zgromadzeniu członkowie izby adwokackiej 
w okresie ich zawieszenia w  czynnościach zawodowych na skutek orzeczonej kary 
dyscyplinarnej Jub tymczasowego zawieszenia (art. 17, ust. 1).

§ 7.

1. Dziekan zarządza sporządzenie listy otfecności uczestników Walnego Zgroma
dzenia, którą podpisują przybyli na Walne Zgromadzenie.

2. Obecność na Walnym Zgromadzeniu jest dla członków izby adwokackiej obo
wiązkowa.

§ 8.
1. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu uprawnia do udziału w  dyskusji na p le

num i w pracach komisji Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo głosowania przysługuje wyłącznie członkom izby adwokackiej.
3. Prawo wybieralności do organów izby przysługuje tylko adwokatom.
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Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

§ 9.

Porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien obejmować:
a. spjrawy wymienione w  art 18,
b. sprawy wniesione na żądanie Ministra Sprawiedliwości lub Naczelnej Rady 

Adwokackiej,
c. sprawy wniesione na podstawie uchwały rady adwokackiej,
d. wybór komisji,
e. sprawy organizacyjne Walnego Zgromadzenia jak np.: otwarcie i  zamknięcie 

Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium, przyjęcie porządku obrad itp.,
f. wolne wniosiki.

§  1 0 .

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien obejmować: 
a. sprawy wysunięte przez jego inicjatorów,
to. sprawy wymienione w  § 9 lit :  b, c, e, i  oraz lit. d w  miarę potrzeby.

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
tf

§ 1 1 .

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera dziekan.
2. Walne Zgromadzenie może się odbyć przy obecności co najmniej połowy człon

ków izby.

Prezydium Walnego Zgromadzenia

§ 1 2 .

Po otwarciu obrad Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru przewodniczącego, a na
stępnie pozostałych członków prezydium w liczbie 6—12 osób, w  tym jednego lub  
dwóch sekretarzy.

§ 13.

1. Do obowiązków przewodniczącego JWalnego Zgromadzenia należy:
a. ogólne kierownictwo obradami,
b. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
c. udzielanie gjosu uczestnikom obrad,
d. ogłaszanie wyników głosowania,
e. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad.

2. Od zarządzeń przewodniczącego przysługuje odwołanie do .prezydium.
3. Przewodniczący na czas swojej nieobecności na sali obrad powierza swoje  

funkcje jednemu z członków prezydium.
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Komisje Walnegro Zgromadzenia

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie wybiera:
a. komisją wnioskową — rozpatrującą i przygotowującą ostateczne (projekty 

uchwał i rezolucji,
bv komisję wyborczą — przedstawiającą kandydatury do rady adwokackiej 

i komisji rewizyjnej,
c. komisję skrutacyjną — ustalającą wyniki wyborów do rady adwokackiej 

i komisji rewizyjnej,
dl w  razie potrzeby — inne komisje.

2. Skład ilościowy Komisji ustala Walne Zgromadzenie. Komisje wybierają spo
śród siebie Przewodniczącego, a w  razie potrzeby Sekretarza.

3. Sprawozdanie z prac komisji składa Walnemu Zgromadzeniu przewodniczący 
komisji.

Wnioski

§ 15.

Wnioski dotyczące przedmiotu obrad i  wnioski nagłe powinny być zgłoszone do 
prezydium na piśmie oraz zredagowane w  formie projektu uchwały Walnego Zgro
madzenia i zaopatrzone w  datę, nazwisko i podpis zgłaszającego.

§ 16.

Do wniosków formalnych, które mogą być zgłaszane ustnie, zalicza się wnioski 
w przedmiocie:

a. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
b. sposobu prowadzenia obrad lnb głosowania,
c. powołania komisji lub odesłania sprawy do komisji,
d. zmiany porządku obrad,
c. wyłącznie formalnego sposobu załatwiania spraw będących przedmiotem 

obrad.

§ 17.

1. Wnioskiem nagłym jest wniosek dotyczący sprawy nie objętej porządkiem obrad 
i który nie może być zakwalifikowany do wolnych wniosków.

2. Zamieszczenie takiego wniosku pomiędzy punktami porządku obrad wymaga 
uchwały w przedmiocie nagłości wniosku.

§ 18.

1. Przewodniczący podaje wnioski do wiadomości Walnego Zgromadzenia przy 
rozpatrywaniu właściwego punktu porządku obrad.

2. Wnioski formalne i nagłe przewodniczący podaje do wiadomości Walnego 
Zgromadzenia niezwłocznie po ich zgłoszeniu i po dyskusji poddaje je pod gło
sowanie.
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Dyskusja

§ 19.
1. Dyskusja powinna być otwarta nad każdym wnioskiem bezpośrednio po podaniu  

go przez przewodniczącego do wiadomości Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawie wniosków formalnych i nagłych w  dyskusji mogą wziąć udział tylko  

2 osoby: po jednej za i przeciw wnioskowi.

§ 20.

Uczestnik Walnego Zgromadzenia pragnący zabrać © os w  dyskusji powinien zgło
sić na piśmie swoje imię i nazwisko z zaznaczeniem punlktu porządku obrad. W spra
wach formalnych lub nagłych zgłoszenie może nastąpić ustnie.

§ 21.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera a zamyka dyskusję, udzielając 
głosu w  kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością udziela się  głosu osobom wym ienio
nym w § 5, pkt b i c, dziekanowi oraz innym osobom dla złożenia wyjaśnień jak rów
nież oświadczeń osobistych.

Glosowanie
§ 22.

1. Wnioski i projekty uchwał będące przedmiotem obrad, przewodniczący poddaje 
pod głosowanie.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków  
izby obecnych na sali obrad.

§ 23.
1. Głosowanie odbywa się jawnie przez podniesienie rąk. W razie wątpliwości co 

do wyników głosowania, przewodniczący może zarządzić powtórzenie głosowania 
w  ten sam lub inny sposób.

2. Odmienny sposób głosowania może być również uchwalony przez Walne Zgro
madzenie.

§ 24.
Wybory do organów wojewódzkich izb adwokackich odbywają <się w  drodze głoso

wania tajnego.
§ 25.

1. Rada Adwokacka składa się w  Izbach liczących: 
do 100 członków — siedem osób
do 250 „ — dziewięć osób
do 400 „ — jedenaście osób
ponad 400 „ — piętnaście osób.

2. W Izbie Warszawskiej i Łódzkiej z uwagi na to, że obejmują one po dwa okrę
gi Sądu Wojewódzkiego — Rada Adwokacka skiada się:

w  Warszawie z 23 osób
w Łodzi z 17 osób.

3. Rady Adwokackie w Warszawie i Łodzi wybierają ze swego grona po 2 Wice-
-Dziekanów.
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4. Na zastępców członków rady adwokackiej wybiera się: 
w izbach liczących do 400 członków — 3 osoby 
w izbach liczących ponad 400 członków — 5 osób.

§ a«.
Przy wyborze organu izby adwokackiej na zastępców zostają wybrani kandydaci, 

którzy kodejno otrzymali największą liczbę głosów.

§ 27.

1. Wybory rozpoczyna zgłaszanie kandydatów.
2. Kandydatury mogą być zgłaszane co najmniej przez dziesięciu członków izby 

biorących udział w Zgromadzeniu (zmiany — patrz str. 79).
3. Zgłoszenia kandydatur dokonywa się  na piśmie, podając imię i nazwisko kan

dydata lub kandydatów do danego organu izby, oraa imiona i nazwiska osób zgła
szających kandydatury.

4. Zgłoszenia kandydatur przyjmuje komisja wyborcza.
5. Komisja wyborcza bada czy zgłoszenia dokonały osoby uprawnione oraz czy 

zgłoszone kandydatury odpowiadają wymogom formalnym (czy kandydat jest 
członkiem izby adwokackiej, czy nie jest zawieszony w czynnościach itp.).

6. Ogólna liczba zgłoszonych kandydatur powinna być co najmniej o połowę wyż
sza od ilości osób, które moją być wybrane. Jeżeli dokonane zgłoszenia kandydatur 
nie osiągnęły tej liczby — komisja wyborcza uzupełnia listę kandydatów.

7. Po ustaleniu przez kom isję wyborczą 'listy kandydatów — przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia odczytuje tę listę, podając przez kofio kandydatury zostały 
zgłoszone.

§ 28.
1. Wybory odbywają się tylko w stosunku do kandydatów ustalonych zgodnie 

z § 27.
2. Komisja wyborcza przygotowuje, oddzielnie dla każdego wybieranego organu, 

kartki wyborcze, na których wskazuje:
a. wybierany organ izby,
b. liczbę wybieranych osób,
c. ustalone w porządku zgłoszenia nazwiska kandydatów na liście.

3. Głosujący powinni skreślić z listy kandydatów taką ilość osób, która przekracza 
ilość wybieranych członków danego organu izby i ich zastępców.

4. Kartki wyborcze, zawierające liczbę nie skreślonych nazwisk większą niż liczby 
mandatów, które do danego onganu adwokatury imają być obsadzone, są ważne. 
W takich wypadkach głosy uważa się za oddane na kandydatów w kolejności usta
lonej przez komisje wyborczą. Dopisanie nazwiska na liście kandydatów nie unie
ważnia jej, jednak nie jest brane pod uwagę.

5. Za wybranych w pierwszym  głosowaniu uważani będą kandydaci, którzy uzy
skają największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż głosy połowy obecnych na 
Zgromadzeniu członków izby (§11 ust. 2) (zmiany — patrz str. 79).

6. Jeżeli w  pierwszym głosowaniu nie zostanie obsadzona cała liczba mandatów, 
nastąpi wybór ściślejszy przez głosowanie powtórne, które jest ostateczne. Za w y
branych uważa się tych, którzy uzyskali największą liczbę głosów (skreślono).
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7. Wybór ściślejszy obejmuje tych kandydatów, którzy nie zostali wybrani 
w pierwszym głosowaniu (skreślono — patrz str. 79).

§ 29.

1. Przed przystąpieniem do wyborów — przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
powinien przypomnieć uczestnikom Walnego Zgromadzenia o treści przepisów § 20.

2. (Pouczenie to może być zastąpione przez zamieszczenie na odwrocie kartek w y
borczych treści § 28.

§ 30.

1. Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie oraz ustala wyniki, wyborów, 
które ogłasza przewodniczący Walnego Zgromadzenia1.

2. Komisja skrutacyjna ze swoich czynności sporządza protokół, do którego załącza 
oddane kartki wyborcze.

Protokół Walnego Zgromadzenia

§ 31.

1. Z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który pod
pisują przewodniczący i sekretarz(e).

2. Sekretarz(e) Walnego Zgromadzenia może korzystać w  razie potrzeby z pomocy 
protokolanta.

3. Protokół powinien być sporządzony w ciągu 7 dni od daty odbycia Walnego 
Zgromadzenia.

4. Oryginał protokołu pozostaje w aktach rady adwokackiej. Odpisy protokołu na
leży przesłać Ministrowi Sprawiedliwości i Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 32.

1. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący zamyka 
Walne Zgromadzenie.

2. W razie niemożności wyczerpania porządku obrad w  ciągu jednego dnia, prze
wodniczący może zarządzić przerwę w  obradach do dnia następnego.

II Wyciqgi z ważniejszych uchwał plenarnych posiedzeń 
i Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej

Zamieszczamy poniżej uchwały z okresu ostatnich lat trzech, dotyczące spraw ze
społów adwokackich, adwokatów i aplikantów adwokackich.

1. RYCZAŁTOWANIE WYDATKÓW ZESPOŁU ADWOKACKIEGO
(Uchwala Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 22 grudnia 1054 r., poz. 8)
Rada Adwokacka w X  zwróciła się do Naczelnej Rady Adwokackiej o zajęcie stano

wiska w  sprawie uchwały Zespołu Adwokackiego w  Y w  przedmiocie pobierania 
dodatkowo od klientów 4% umówionego wynagrodzenia tytułem zryczałtowanega


