
1. Sprawa zwołania terminu Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej
po zreferowaniu sprawy przez Dziekana prof. dr hab. Macieja Gutowskiego, ORA w 
Poznaniu w składzie: 

1. adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski  - Dziekan 
2. adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka  - Wicedziekan 
3. adw. dr Katarzyna Golusińska  - Sekretarz 
4. adw. Maciej Michałek    - Z-ca Sekretarza 
5. adw. Wojciech Celichowski   - Członek 
6. adw. Antoni Dynowski   - Członek 
7. adw. Małgorzata Krzyżowska  - Członek 
8. adw. Maciej Loga    - Członek 
9. adw. Paweł Nowakowski                             - Członek 
10.adw. Jakub Staszczyk    - Członek 
11.adw. Krzysztof  Szkurat   - Członek 
12.adw. Wojciech Wiza    - Członek 

na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2021 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 2018 r. poz. 1184, ze zm.), § 2 
Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich (Uchwała 
Nr 55/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2016 r.) oraz § 5 ust. 1 i 3-5,  
§ 12 ust. 3, § 26 ust. 3 i § 34 ust. 1 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz 
zgromadzeń izb adwokackich, uchwalonego przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 
Adwokatury z dnia 19 grudnia 2020 roku, podjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym 
uchwałę: 

I. Zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Poznaniu na dzień 13 
lutego 2021 roku, na godzinę 9.00; 

II. Ustalić wymóg udziału w otwarciu Zgromadzenia na ¼ adwokatów – członków 
izby uprawnionych do udziału w zgromadzeniu; 

III. Ustalić wymóg udziału w głosowaniu na ¼ osób biorących udział w 
zgromadzeniu; 

IV. Ustalić wymóg udziału w wyborach na ¼ osób biorących udział w zgromadzeniu; 
V. Ustalić, że Zgromadzenie odbywać się będzie w trybie stacjonarnym, zdalnym lub 

hybrydowym; 
VI. Ustalić, że głosowania przeprowadzone na Zgromadzeniu będą odbywać się przy 

użyciu elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów przez obecnych na 
Zgromadzeniu; 

VII. Ustalić, że projekty pisemnych wniosków i uchwał oraz zgłoszenia kandydatów do 
prezydium i komisji zgromadzenia przyjmowane będą nie wcześniej niż 14 dni 
przed rozpoczęciem Zgromadzenia i nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem 
Zgromadzenia tj. 29 stycznia 2021 r. – 7 lutego 2021 r. Ustalić, że po tej dacie 
projekty pisemnych wniosków i uchwał nie będą przyjmowane, w tym również nie 
będą przyjmowane podczas Zgromadzenia. O chwili wpłynięcia projektu decyduje 



data wpływu do Biura podawczego Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu i 
zasada ta odnosi się również do projektów przesyłanych listownie; 

VIII. Ustalić, że zgłoszenia kandydatur na każde stanowisko lub do określonego organu 
przyjmowane będą na piśmie wraz z oświadczeniem kandydata na piśmie, że 
przyjmuje kandydaturę – w terminie nie wcześniej niż 14 dni przed dniem 
rozpoczęcia Zgromadzenia i nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem 
Zgromadzenia tj. 29 stycznia 2021 r. – 7 lutego 2021 r. Ustalić, że po tej dacie, w 
tym również podczas Zgromadzenia, zgłoszenia nie będą przyjmowane. O chwili 
wpłynięcia zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura podawczego Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Poznaniu i zasada ta odnosi się również do zgłoszeń 
przesłanych listownie; 

IX. Ustalić, że publikacja wniosków oraz list kandydatów zgłoszonych w trybie 
określonym w pkt. VII i VIII nastąpi w dniu 9 lutego 2021 na stronie internetowej 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu; 

X. Ustalić, że przebieg obrad Zgromadzenia transmitowany będzie za pomocą obrazu 
i dźwięku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewnionej 
przez firmę MWC Spółka z o. o.  z siedzibą w Poznaniu. Uczestnictwo w 
Zgromadzeniu będzie możliwe 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. 

XI. O terminie i miejscu oraz trybie odbycia Zgromadzenia zawiadomić Naczelną Radę 
Adwokacką. 

XII. Odpis uchwały przesłać Ministrowi Sprawiedliwości.


