
UCHWAŁA Nr 1/02/2023 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie 

z dnia 16.02.2023 r. 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w składzie: 

1. Dziekan adw. Marcin Karpiński 

2. Wicedziekan adw. Aleksandra Przedpełska  

3. Wicedziekan adw. Piotr Fik 

4. Sekretarz adw. Adam Kasperkiewicz 

5. Zastępca Sekretarza adw.  Piotr Ledecki 

6. Skarbnik adw. Tomasz Ogłaza 

7. adw. Monika Jasińska  

8. adw. Miłosz Kościelniak-Marszał 

9. adw. Aneta Niemczyk-Riwerska 

10. adw. Michał Pacho  

 

na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2023 r.  

 

na podstawie art. 41 ust. 1, art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo                       

o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651, ze zm.), § 2 Regulaminu organizacji                                                      

i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich oraz § 3 ust.1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1, 3, 4 i 5, 

Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (tekst jedn. 

Załącznik do Uchwały nr 44/2022 NRA z 15 stycznia 2022 r.) 

 

w głosowaniu jawnym jednomyślnie 

postanowiła: 

 

1. Zwołać sprawozdawcze Zgromadzenie Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej             

na dzień 3 czerwca 2023 r. z porządkiem obrad jak w załączniku do uchwały (załącznik nr 1), 

które odbędzie się w trybie hybrydowym (tj. częściowo stacjonarnie w Częstochowie, częściowo 

zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej obejmującej w szczególności dwustronną komunikację               

w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą uczestniczyć                   

w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad). Ustala się 

rozpoczęcie Zgromadzenia w dniu 3 czerwca 2023 r. na godzinę 11:00. 

 

2. Całkowicie znieść wymóg obecności określonej minimalnej liczby uczestników niezbędnej do 

otwarcia Zgromadzenia określonych w § 12 ust. 3 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury 

oraz zgromadzeń izb adwokackich, 

 

3. Całkowicie znieść wymóg udziału w głosowaniu określonej liczby uczestników Zgromadzenia 

określonych w § 26 ust. 3 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb 

adwokackich. 

 

4. Określić, że Zgromadzenie będzie się odbywało w miejscu wskazanym przez Okręgową Radę 

Adwokacką tj. stacjonarnym miejscem będzie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy               



im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Zbierskiego 2/4 oraz za pośrednictwem systemu 

informatycznego WZA24, którego operatorem jest MWC Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w tym za pośrednictwem tego systemu, 

zapewniającego tajność głosowań. Podejmowanie wszystkich uchwał oraz wszelkie głosowania, 

będą odbywały się dla wszystkich uprawnionych osób za pośrednictwem wskazanego systemu. 

 

5. Określić, że uczestnictwo w Zgromadzeniu będzie możliwe hybrydowo: stacjonarnie                     

w miejscu wskazanym przez ORA oraz on-line, po zalogowaniu się do serwera umożliwiającego 

zdalne podłączenie osób upoważnionych do brania udziału w Zgromadzeniu. Dane (nazwa 

użytkownika i hasło dostępu do platformy WZA24) weryfikujące dostęp do serwera wraz                  

z instrukcją logowania zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy 

wskazane w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich na co najmniej 3 dni 

przed datą Zgromadzenia. 

 

6. Ustalić, że przebieg obrad Zgromadzenia Izby transmitowany będzie za pomocą obrazu              

i dźwięku, za pośrednictwem wygenerowanej strony zabezpieczonej certyfikatem SSL. Dostęp 

do transmisji możliwy jest przez system informatyczny WZA24, do którego logują się Adwokaci 

Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej lub inne osoby zaproszone  do udziału                      

w Zgromadzeniu Izby przez Dziekana ORA w Częstochowie lub Okręgową Radę Adwokacką               

w Częstochowie – bez prawa głosu. 

 

7. Ustalić, że projekty pisemnych wniosków i uchwał, kandydatów do wszystkich komisji 

działających w ramach Zgromadzenia oraz do Prezydium Zgromadzenia przyjmowane będą 

przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie w formie pisemnej poprzez złożenie                 

do Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, fizycznie, bądź w formie skanu               

(z podpisem wnioskodawcy) wysłanego na adres e-mail: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl  

lub listem poleconym, na 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia i nie później niż 3 dni przed 

rozpoczęciem Zgromadzenia. tj. w dniach od 20 maja do 31 maja 2023 r. O chwili zgłoszenia 

projektów pisemnych wniosków i uchwał, kandydatur do komisji i Prezydium Zgromadzenia 

decyduje data wpływu pisma/skanu do biura Okręgowej Rady Adwokackiej i zasada ta odnosi 

się również do projektów pisemnych wniosków i uchwał, kandydatur zgłaszanych listownie. 

Żadne zgłoszenia projektów pisemnych wniosków i uchwał, kandydatur nie będą przyjmowane 

podczas Zgromadzenia Izby; 

 

8. Określić jako miejsce publikacji: 

a) wszystkich projektów pisemnych wniosków i uchwał, które będą przedmiotem obrad 

Zgromadzenia, 

b) wykazu wszystkich komisji działających w ramach Zgromadzenia oraz osób Prezydium 

Zgromadzenia,  

stronę internetową Częstochowsko–Piotrkowskiej Izby Adwokackiej: http://www.ora.czest.pl 

zakładka „Zgromadzenie Izby” wskazując jednocześnie, że informacje te zostaną zamieszczone 

na podanej stronie w dniu 1 czerwca 2023 r. i będą tam widnieć do czasu zamknięcia obrad 

Zgromadzenia Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej. 

 

ZA ZGODNOŚĆ                      /- /  adw. Marcin Karpiński 

Z ORYGINAŁEM                Dziekan ORA w Częstochowie 

mailto:ora.czestochowa@adwokatura.home.pl


Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1/02/2023 Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Częstochowie z dnia 16 lutego 2023 r. 

 

Porządek obrad sprawozdawczego 

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Częstochowie w dniu 3 czerwca 2023 r. 

 

1) Godz. 11.00 – otwarcie Zgromadzenia Izby. 

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępców i Sekretarzy. 

3) Wybory Komisji: 

a) mandatowej, 

b) skrutacyjnej, 

c) wnioskowej, 

4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Izby i ewentualne ogłoszenie zarządzeń 

Przewodniczącego Zgromadzenia. 

5) Złożenie sprawozdań z działalności za rok 2022: 

a) Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie                                                                   

– Dziekan ORA adw. Marcin Karpiński, 

b) Sądu Dyscyplinarnego Częstochowsko–Piotrkowskiej Izby Adwokackiej                           

–  Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Jarosław Dawid 

c) Rzecznika Dyscyplinarnego Częstochowsko–Piotrkowskiej Izby Adwokackiej                  

–  adw. Jacek Kalinowski, 

d) Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący adw. Jarosław Badek. 

6) Dyskusja. 

7) Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności ORA za rok 2022, 

b) zatwierdzenia wykonania budżetu za rok 2022. 

c) udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. 

8) Podjęcie uchwał zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie. 

9) Dyskusja. 

10) Podjęcie uchwał zgłoszonych przez Komisję Wnioskową. 

11) Zamknięcie Zgromadzenia Izby. 

 


