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Izba Adwokacka w Opolu wnosi o podjęcie przez Naczelną Radę Adwokacką inicjatywy 

ustawodawczej w zakresie zmiany przepisów ustawy Prawo o adwokaturze, stanowiących sposób 

zwoływania i przeprowadzania Zgromadzeń Izbowych i Krajowego Zjazdu Adwokatury, w taki sposób 

by w nadzwyczajnych okolicznościach wyłączających możliwość odbycia takich zgromadzeń w sposób 

bezpośredni, tj. poprzez osobisty udział uprawnionych, odbywały się one zdalnie – z wykorzystaniem 

elektronicznych środków komunikacji. Szczegółowe zasady odbywania zgromadzeń i zjazdów w 

takich okolicznościach zostaną określone w Regulaminie wyborów do organów adwokatury i organów 

izb adwokackich, który uchwali Naczelna Rada Adwokacka.  

Jednocześnie Izba Adwokacka w Opolu stoi na stanowisku, że obowiązująca ustawa Prawo o 

adwokaturze nakłada na Okręgową Radę Adwokacką obowiązek zwołania i przeprowadzenia 

Zgromadzenia izbowego w terminie i w sposób przewidziany ustawą. Obowiązku tego nie uchyla 

uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 97/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. rekomendująca 

powstrzymanie się od organizacji zgromadzeń izb adwokackich wobec podjęcia przez NRA inicjatywy 

ustawodawczej zmiany przepisów w ustawie epizodycznej COVID5 zmierzającej do przedłużenia 

kadencji organów adwokatury oraz organów izb adwokackich, ani też apel Głównego Inspektora 

Sanitarnego wyrażony w piśmie z dnia 2 września 2020 r. do Prezesa NRA o rozważenie 

zorganizowania zgromadzeń izb oraz przeprowadzenie wyborów w sposób, który nie wymaga 

jednoczesnej obecności uprawnionych do głosowania, w szczególności z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej.  

Projekt przedłużenia kadencji organów adwokatury oraz organów izb adwokackich, w świetle 

komunikatu Prezesa NRA z dnia 4 września 2020 r. nie znajduje akceptacji Ministra Sprawiedliwości, 

zaś przewidziane w art. 11 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze przedłużenie kadencji tychże organów 

dotyczy jedynie okresu „do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów”.  

Obowiązkowi temu nie stoi także na przeszkodzie aktualna sytuacja epidemiczna Izby 

Adwokackiej w Opolu, zaś przedsięwzięte przez ORA w Opolu środki ostrożności służące ochronie 

życia i zdrowia uczestników zgromadzenia izbowego w dniu 12 września 2020 r. (szczegółowo 

opisane w komunikacie Dziekana ORA w Opolu z dnia 3 września 2020 r.) minimalizują ryzyko 

zakażenia do poziomu akceptowanego, zarówno przy codziennym wykonywaniu zawodu adwokata w 

kancelarii i przed organami ochrony prawnej, jak i w życiu osobistym.  

Z tych motywów Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Opolu wyraża 

przekonanie, że: 

- przy braku wyraźnych lokalnych przeciwskazań epidemicznych przeprowadzenie Zgromadzenia w 

tradycyjnej formie – z zachowaniem szczególnych środków ostrożności – nie ogranicza praw 

podmiotowych członków Izby Adwokackiej, w szczególności prawa do wyboru izbowych organów 

nowej kadencji.  

 


