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Wstęp

Uchwała Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada
2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców
prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu została podjęta na podstawie art. 57 pkt 4
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Przywołany przepis ustawowy upoważnia do wydania aktu wewnętrznego samorządu radców prawnych regulującego
w istocie cztery zagadnienia. Po pierwsze, są to zasady przeprowadzania wyborów do
organów samorządu radców prawnych, które uregulowano zdecydowanie najobszerniej. Po drugie, związane z tymi wyborami ustalanie liczby członków tych organów.
Po trzecie, tryb odwoływania członków tych organów, co pośrednio wiąże się z przeprowadzaniem wyborów. Po czwarte, zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu radców prawnych, czyli temat wykraczający poza problematykę wyborczą.
Sposób przeprowadzenia wyborów do organów samorządu zawodowego zawodu
zaufania publicznego można zaliczyć do czynników składających się na autonomię
tego samorządu. Wynika to zarówno z tego, że samorządy te samodzielnie określają,
w jaki sposób wybory te są przeprowadzane, jak i z tego, że same wybory odbywają
się bez udziału jakiegokolwiek czynnika zewnętrznego. W konsekwencji właściwe
dokonanie czynności wyborczych ma duże znaczenie – tak zewnętrzne, gdyż pokazuje, że samorząd działa autonomicznie, jak wewnętrzne, gdyż ma zagwarantować
możliwość ubiegania się o członkostwo w organach wszystkim członkom samorządu,
wedle przejrzystych reguł i na równych zasadach.
Akty wewnętrzne samorządu radcowskiego określające sposób przeprowadzania
wyborów miały początkowo ograniczony zakres regulacji. Widoczna jest tendencja
do poszerzania oraz uszczegóławiania ich postanowień. W efekcie w praktyce stosowania omówionej poniżej uchwały Krajowego Zjazdu jest ona nazywana „ordynacją wyborczą”, co wynika z tego, że ta coraz bardziej rozbudowana regulacja zawiera
wiele rozwiązań ewidentnie opartych na przepisach powszechnie obowiązującego
prawa z zakresu prawa wyborczego. Każe to również postawić pytanie o granice rozbudowywania tych postanowień, o to, czy rzeczywiście na potrzeby przeprowadzenia
wyborów do organów samorządu zawodowego konieczne jest tworzenie instytucji
prawnych na wzór tych, które są wykorzystywane w wyborach powszechnych, a więc
organizowanych w wielokrotnie większej skali.
Pomocne w odpowiedzi na wskazane wyżej dylematy jest odwołanie się do kontekstu konstytucyjnego. Fundamentalne zasady prawa wyborczego są ustalone w Konstytucji RP, a dotyczą one oczywiście określonych kategorii wyborów (do Sejmu i Senatu, na Prezydenta RP oraz do organów samorządu terytorialnego). Nie oznacza to
wszakże, iż te postanowienia, wraz z bogatym dorobkiem orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego, nie mają znaczenia wykraczającego poza te ramy. Przede wszyst5
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kim należy pamiętać, że w polskim porządku prawnym samorząd zawodów zaufania
publicznego i jego organy wykonują szereg zadań o charakterze publicznym, stąd
można je zaliczyć do organów władzy publicznej sensu largo. Z tego z kolei wynika,
że uzasadnione jest, aby stosując przepisy normujące ich status oraz sposób działania
sięgać także do wykładni systemowej, która pozwala uwzględnić różnorodne uwarunkowania konstytucyjne, w tym te, które w odniesieniu do samorządów zawodowych nie zostały literalnie wyrażone.
W ujęciu ustrojowym prawo wyborcze w znaczeniu podmiotowym to uprawnienie służące zapewnieniu obywatelowi uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi, bezpośrednio lub za pomocą wybranych przedstawicieli. Ustrój państwa
możemy nazwać demokratycznym, jeżeli obywatele mogą zarówno swobodnie wybierać swoich przedstawicieli, jak i sami mogą być w sposób demokratyczny wybrani do sprawowania władzy1. Odnosząc to do realiów funkcjonowania samorządu
radców prawnych, można stwierdzić, że do prawidłowego wykonywania jego zadań
jako samorządu zawodu zaufania publicznego niezbędne jest zagwarantowanie, aby
członkowie samorządu mogli swobodnie korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do jego organów. W tym kontekście wymaga również podkreślenia, że zgodnie z art. 60 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego korzystanie z czynnego
prawa wyborczego oraz pełnienie funkcji w organach samorządu radców prawnych
jest prawem i obowiązkiem członka tego samorządu.
Fundamentalne znaczenie spośród zasad konstytucyjnych, które powinny być respektowane w ramach dokonywania wyborów do organów samorządu radców prawnych, ma zasada równości. Prawidłowo skonstruowany system wyborczy powinien
gwarantować nie tylko możliwość uczestniczenia w wyborach, ale także to, aby siła
każdego głosu (w porównaniu do innych głosów w tych samych wyborach) była jednakowa.
Jak w przypadku innych aktów prawa samorządu radcowskiego, które odnoszą
się do funkcjonowania okręgowych izb, trzeba mieć świadomość, że ich faktyczne
wykorzystanie może różnić się z uwagi na duże różnice w liczebności ich członków.
Zorganizowanie wyborów w izbie liczącej kilka tysięcy radców prawnych jest organizacyjnie trudniejsze niż w mniej liczebnych izbach, jednakże nie zmienia to faktu, że prawne związanie uchwałą jest takie samo, a funkcje gwarancyjne, zwłaszcza
w zakresie zasady równości, są identyczne. Z tego względu uwagi poczynione w tym
komentarzu pozostają adekwatne do wszystkich wyborów przeprowadzanych na
podstawie komentowanej uchwały.
Na koniec należy wyjaśnić, że niniejsze opracowanie nie stanowi kompleksowego
omówienia wszystkich zagadnień prawnych, które powstają na gruncie komentowanej uchwały. Pogłębione przeanalizowanie kwestii związanych z wyborami, a także
zdawkowo potraktowanego tematu uchwał podejmowanych przez organy samorządu radcowskiego, wymagałoby ukazania ich w jeszcze szerszym (niż to uczyniono)
1

Zob. A. Kisielewicz, J. Zbieranek, Komentarz do art. 11 Kodeksu wyborczego, w: K.W. Czaplicki,
B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, J. Zbieranek, Kodeks wyborczy. Komentarz, LEX 2018.

6

Wstęp

kontekście pozycji i roli odgrywanej przez ten samorząd w polskim systemie ustrojowym. Podstawowym celem komentarza jest to, aby służył on wszystkim zainteresowanym jako swego rodzaju praktyczny przewodnik po komentowanej uchwale, stąd
akcent położono na problemy, które w świetle dotychczasowej praktyki stosowania
jej postanowień wydają się najmniej klarowne.
W poniższym opracowaniu znalazło się także miejsce na przedstawienie postulatów de lege ferenda, zwłaszcza w kwestiach, które w aktualnym stanie prawnym są
uregulowane w sposób niepełny, pozostawiają poważne wątpliwości interpretacyjne
lub nasuwają zastrzeżenia, co do prawidłowości zastosowanych rozwiązań.
Tomasz Jaroszyński
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KIRP
k.k.
Kodeks Etyki Radcy
Prawnego

Kodeks wyborczy
Konstytucja RP
Krajowa Rada
Krajowy Zjazd
OIRP
NSA
Regulamin działalności
organów samorządu

– Krajowa Izba Radców Prawnych
– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1950 ze zm.)
– Kodeks Etyki Radcy Prawnego będący załącznikiem
do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.
w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
– ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.)
– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2204)
– Krajowa Rada Radców Prawnych
– Krajowy Zjazd Radców Prawnych
– okręgowa izba radców prawnych
– Naczelny Sąd Administracyjny
– Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów będący załącznikiem do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady z dnia 26 września
2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Regulamin funkcjonowania
sądów dyscyplinarnych
– Regulamin funkcjonowania sądów dyscyplinarnych
samorządu radców prawnych będący załącznikiem
do uchwały Nr 99/IX/2015 Krajowej Rady z dnia
11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców
prawnych
Regulamin Krajowego
Zjazdu
– uchwała Nr 106/X/2018 Krajowej Rady z dnia 13 października 2018 r. – Regulamin Krajowego Zjazdu
Radców Prawnych
Regulamin zgromadzenia
OIRP
– uchwała Nr 169/X/2019 Krajowej Rady z dnia 7 grudnia 2019 r. – Regulamin zgromadzenia okręgowej
izby radców prawnych
SN
– Sąd Najwyższy
9
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TK
Uchwała Nr 10/2010

Uchwała Nr 98/IX/2015
Krajowej Rady

ustawa o r.pr.
ZTP
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– Trybunał Konstytucyjny
– uchwała Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców
Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad
przeprowadzania wyborów do organów samorządu
radców prawnych, liczby członków tych organów
oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania
uchwał przez organy samorządu
– uchwała Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady z dnia
11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu
wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych
– ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 75 ze zm.)
– „Zasady techniki prawodawczej” stanowiące załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r., poz. 283)

Rozdział I.
Przepisy ogólne i wspólne dotyczące wyborów

§ 1.
1. Uchwała określa zasady przeprowadzania wyborów:
1) do Krajowej Rady Radców Prawnych;
2) Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych;
3) do Wyższej Komisji Rewizyjnej;
4) do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;
5) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego;
6) delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych;
7) do rady okręgowej izby radców prawnych;
8) dziekana rady okręgowej izby radców prawnych;
9) do okręgowej komisji rewizyjnej;
10) do okręgowego sądu dyscyplinarnego;
11) rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych;
12) delegatów na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) organach – rozumie się przez to podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4,
5, 6, 7, 9, 10, 11 i 12;
2) wyborach bez dodatkowego określenia – rozumie się przez to wybory organów
i osób, o których mowa w ust. 1.
1. W rozdziale I Uchwały Nr 10/2010 zamieszczono przepisy ogólne oraz przepisy wspólne dotyczące wyborów. Pierwsza z tych kategorii obejmuje przepisy, które
zgodnie z uniwersalnymi dla polskiego systemu prawa zasadami legislacji tworzą kategorię przepisów ogólnych. Do tej kategorii można zaliczyć § 1–4. Z kolei przepisy
„wspólne dotyczące wyborów” (§ 4–13 Uchwały Nr 10/2010) to przepisy, które formalnie rzecz ujmując, są także przepisami ogólnymi. W takiej części aktu normatywnego, ze względu na ekonomikę tworzenia prawa, są bowiem umieszczane także
przepisy mające zastosowanie do kilku zagadnień, które materialnie dotyczą różnych
kwestii (w tym przypadku wyborów przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych,
zgromadzeń i Krajowego Zjazdu), lecz z uwagi na tożsamość wprowadzanych rozwiązań nie ma potrzeby formułowania ich oddzielnie w kilku miejscach wśród przepisów szczegółowych.
2. Przepis § 1 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 jest typowym przepisem określającym
zakres regulacji aktu normatywnego, z tym że w tym przypadku odniesiono się tylko
do przeprowadzania wyborów, natomiast pominięto pozostałe sprawy wymienione
Tomasz Jaroszyński
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w tytule aktu, czyli ustalanie liczby członków organów samorządu radców prawnych,
odwoływanie tych osób oraz zasady podejmowania uchwał przez te organy. W § 1
ust. 1 wskazano organy samorządu radców prawnych oraz osoby (funkcje), których
wybór regulują przepisy komentowanej uchwały. Są to:
1) Krajowa Rada,
2) Prezes Krajowej Rady,
3) Wyższa Komisja Rewizyjna,
4) Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
5) Główny Rzecznik Dyscyplinarny,
6) delegaci na Krajowy Zjazd,
7) rada OIRP,
8) dziekan rady OIRP,
9) okręgowa komisja rewizyjna,
10) okręgowy sąd dyscyplinarny,
11) rzecznik dyscyplinarny OIRP,
12) delegaci na zgromadzenie OIRP.
3. Przepis § 1 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 zawiera mini-słowniczek pojęć używanych w tej uchwale. Ściśle rzecz ujmując, nie zamieszczono w nim definicji, lecz posługując się konwencjonalną metodą, określono, jak rozumieć pojęcia „organy” oraz
„wybory”. I tak, zgodnie z § 1 ust 2 pkt 1 organy w rozumieniu Uchwały Nr 10/2010
to: Krajowa Rada, Wyższa Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Główny
Rzecznik Dyscyplinarny, Krajowy Zjazd, rada OIRP, okręgowa komisja rewizyjna,
okręgowy sąd dyscyplinarny, rzecznik dyscyplinarny OIRP i zgromadzenie OIRP.
Należy zauważyć, że jest to katalog tożsamy z tym, który sformułowano w art. 42
ust. 1 ustawy o r.pr., wymieniając organy samorządu radców prawnych.
4. Z kolei przepis § 1 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr 10/2010 stanowi, że ilekroć w tej
uchwale jest mowa o „wyborach bez dodatkowego określenia” należy przez to rozumieć
wybory organów i osób, o których mowa w § 1 ust. 1 (zob. wyżej). Można zakładać, że
intencją uchwałodawcy było tutaj posłużenie się zabiegiem legislacyjnym, który miał
na celu wyjaśnienie, że pojęcie „wybory” w postanowieniach Uchwały Nr 10/2010
odnosi się do wyborów wszystkich organów i osób objętych jej zakresem regulacji.
Niepotrzebnie posłużono się sformułowaniem „bez dodatkowego określenia”, a poza
tym z samego § 1 ust. 1 jasno wynika, że pojęcie „wybory” w komentowanej uchwale nie może obejmować wyborów jakichkolwiek innych organów lub osób. Przykładowo, jest oczywiste, że § 2 stanowi o wyborach do tych organów i na te funkcje.
5. Z § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 10/2010 wynika łącznie, iż przez wybór „osób”
w postanowieniach tej uchwały należy rozumieć wybory Prezesa Krajowej Rady oraz
dziekana rady OIRP. W tym miejscu trzeba zasygnalizować, iż precyzyjniejszym
określeniem jest wybór „osoby na funkcję” (zob. np. § 5). W odróżnieniu od pozo12
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stałych przypadków, gdy dokonywany jest wybór członków organów samorządu radcowskiego o charakterze kolegialnym albo jednoosobowym (rzecznik dyscyplinarny
i Główny Rzecznik Dyscyplinarny), dziekan rady OIRP i Prezes Krajowej Rady nie są
organami, lecz funkcjami (osobami pełniącymi funkcję) w takich organach.
6. Przedmiotem regulacji Uchwały Nr 10/2010 nie są objęte kwestie związane ze
zwoływaniem zgromadzeń OIRP oraz Krajowych Zjazdów, na których nie są przeprowadzane wybory lub których przedmiotem nie jest rozpatrywanie wniosku o odwołanie członka organu (zob. uwagi do § 34).
7. W sprawach nieobjętych postanowieniami Uchwały Nr 10/2010 obrady zgromadzeń OIRP powinny być prowadzone zgodnie z Regulaminem zgromadzenia OIRP,
natomiast obrady Krajowego Zjazdu – zgodnie z Regulaminem Krajowego Zjazdu.
8. Uchwała Nr 10/2010 nie reguluje sposobu przeprowadzania wyborów członków innych niż wymienione w § 1 ust. 1 organów samorządu radcowskiego, a zatem
organów wykonawczych (prezydium rady OIRP i Prezydium Krajowej Rady – zob.
odpowiednio § 9 i § 38 Regulaminu działalności organów samorządu), zastępców
rzecznika dyscyplinarnego i zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego (zob.
Uchwała Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady), a także organów o charakterze wewnętrznym (np. stałych komisji rady OIRP i stałych komisji Krajowej Rady – zob. odpowiednio § 12 i § 40 Regulaminu działalności organów samorządu).

§ 2.
Wybory przeprowadzane są podczas:
1) zebrań zwoływanych dla poszczególnych rejonów okręgowej izby radców
prawnych, zwanych dalej „zebraniami rejonowymi”;
2) zgromadzeń okręgowych izb radców prawnych, zwanych dalej „zgromadzeniami okręgowych izb”;
3) Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.
1. Postanowienie § 2 dopełnia określenie zakresu regulacji Uchwały Nr 10/2010
(w odniesieniu do przeprowadzania wyborów), który to zakres wynika także z § 1
ust. 1, w którym wymieniono organy i osoby wybierane na podstawie jej przepisów.
W komentowanym przepisie wymieniono wszystkie trzy kategorie wyborów, które
obejmuje Uchwała Nr 10/2010, tzn. wybory przeprowadzane podczas: 1) zebrań rejonowych, 2) zgromadzeń OIRP, 3) Krajowego Zjazdu.
2. Podczas zebrań rejonowych wybiera się tylko i wyłącznie delegatów na zgromadzenie OIRP. Zebranie rejonowe nie jest organem w rozumieniu Uchwały Nr 10/2010
ani ustawy o r.pr. Z art. 50 ust. 2 ustawy o r.pr. wynika, iż jeżeli liczba członków OIRP
przekracza 300 osób, zgromadzenie OIRP stanowią delegaci wybrani na zebraniach
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zwołanych dla poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej izby (przepis ten niemal dosłownie powtórzono w § 14 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010). Zgodnie
z art. 50 ust. 4 pkt 6 ustawy o r.pr. dokonywanie podziału terenu działania OIRP
na rejony i ustalenie liczby delegatów na zgromadzenie OIRP z poszczególnych rejonów należy do uprawnień zgromadzenia OIRP (zob. także § 15 ust. 1 Uchwały
Nr 10/2010). W myśl § 15 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 zebrania rejonowe zwołuje rada
OIRP na termin umożliwiający odbycie zgromadzenia OIRP. W postanowieniach
komentowanej uchwały nie wydzielono odrębnego rozdziału poświęconego wyborom przeprowadzanym podczas zebrań rejonowych. Stąd w odniesieniu do tych wyborów adekwatne pozostają przede wszystkim postanowienia rozdziału I Uchwały
Nr 10/2010 (zob. w szczególności § 3 ust. 3, § 4 ust. 3, § 6–9, § 11), a także niektóre
postanowienia rozdziału II, z tym że dotyczą one głównie czynności związanych ze
zwoływaniem zebrań rejonowych oraz zgłaszaniem kandydatów (§ 19–24), a nie samego przeprowadzania wyborów podczas zebrań rejonowych.
3. Podczas zgromadzenia OIRP wybiera się dziekana i pozostałych członków
rady OIRP, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego, delegatów na Krajowy Zjazd oraz członka
Krajowej Rady (zob. § 17 Uchwały Nr 10/2010). Zgromadzenie OIRP jest organem
w rozumieniu Uchwały Nr 10/2010 oraz ustawy o r.pr. Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy
o r.pr. zgromadzenie OIRP zwołuje rada OIRP raz do roku. Uprawnienia zgromadzenia OIRP określone w art. 50 ust. 4 ustawy o r.pr., oprócz wyboru wskazanych wyżej
członków organów obejmują także np. ocenę działalności organów OIRP. Wyborów
przeprowadzanych podczas zgromadzenia OIRP dotyczą postanowienia rozdziału
II (w większości odnośnie do działań poprzedzających odbywanie zgromadzania
OIRP) oraz rozdziału I Uchwały Nr 10/2010 (co do przebiegu wyborów zob. zwłaszcza § 3 ust. 2, § 4 ust. 2, § 5–11).
4. Podczas Krajowego Zjazdu wybiera się Prezesa Krajowej Rady oraz pozostałych członków Krajowej Rady, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, członków
Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego (zob.
§ 28 Uchwały Nr 10/2010). Krajowy Zjazd jest organem w rozumieniu Uchwały Nr 10/2010 oraz ustawy o r.pr. Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy o r.pr. Krajowy
Zjazd zwołuje Krajowa Rada. Uprawnienia Krajowego Zjazdu określone w art. 57
ustawy o r.pr., oprócz wyboru wskazanych wyżej członków organów obejmują także
np. uchwalanie zasad etyki radców prawnych. Wyborów przeprowadzanych podczas
Krajowego Zjazdu dotyczą postanowienia rozdziału III oraz rozdziału I Uchwały
Nr 10/2010 (co do przebiegu wyborów zob. zwłaszcza § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5–11).
5. Zgodnie z art. 60 pkt 5 ustawy o r.pr. do zakresu działania Krajowej Rady należy wybór Prezesa Krajowej Rady oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, jeżeli
jego mandat wygasł w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami. Przepis ten stanowi
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lex specialis w stosunku do art. 57 pkt 2 ustawy o r.pr., w myśl którego wybór Prezesa Krajowej Rady oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego należy do Krajowego
Zjazdu. Z § 2 w związku z § 1 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 wynika, że tryb przeprowadzania wyborów przez Krajową Radę na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy o r.pr. nie
został uregulowany tą uchwałą. Można dodać, że przeprowadzenie wyborów w tym
trybie nie zostało uregulowane także w innych aktach prawnych samorządu radcowskiego, co jest ewidentnym niedopatrzeniem legislacyjnym.

§ 3.
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze):
1) Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
2) do Krajowej Rady Radców Prawnych,
3) do Wyższej Komisji Rewizyjnej,
4) do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
5) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego
– przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, radcom prawnym – delegatom na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
2. Prawo wybierania:
1) członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zwanej dalej „ustawą”,
2) delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
3) dziekana rady okręgowej izby radców prawnych,
4) do rady okręgowej izby radców prawnych,
5) do okręgowej komisji rewizyjnej,
6) do okręgowego sądu dyscyplinarnego,
7) rzecznika dyscyplinarnego
– przysługuje radcom prawnym stanowiącym zgromadzenie okręgowej izby.
3. Prawo wybierania delegatów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 12, przysługuje
radcom prawnym należącym do właściwego rejonu okręgowej izby radców prawnych. Prawo to może być wykonywane tylko podczas jednego z zebrań rejonowych zwołanych w danych wyborach.
4. Prawo wybierania nie przysługuje radcy prawnemu:
1) w okresie 6 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego;
2) w przypadku prawomocnego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu
radcy prawnego;
3) w okresie pozbawienia praw publicznych.
1. Przedmiotem § 3 Uchwały Nr 10/2010 jest określenie zakresu czynnego prawa
wyborczego w wyborach przeprowadzanych podczas Krajowego Zjazdu, zgromadzenia OIRP oraz zebrań rejonowych.
Tomasz Jaroszyński

15

Rozdział I. Przepisy ogólne i wspólne dotyczące wyborów

2. W demokratycznym państwie prawnym prawa wyborcze należą do fundamentalnych praw politycznych obywatela i dlatego nadaje się im charakter konstytucyjnych praw podmiotowych. Przysługujące osobie fizycznej prawo wybierania, o którym mowa w art. 62 ust. 1 Konstytucji RP oraz w art. 10 § 1 Kodeksu
wyborczego, sprowadza się do prawa głosowania w wyborach (zob. A. Kisielewicz,
J. Zbieranek, Komentarz do art. 10 Kodeksu wyborczego, w: K.W. Czaplicki, B. Dauter,
S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, J. Zbieranek, Kodeks wyborczy. Komentarz,
LEX 2018).
W drodze analogii można skonstatować, iż czynne prawo wyborcze przysługujące radcom prawnym w wyborach do organów samorządu radcowskiego jest swego rodzaju odpowiednikiem prawa przysługującego obywatelowi w wyborach powszechnych. Spełnia ono zatem funkcję gwarancyjną, umożliwiając członkom tego
samorządu decydowanie o obsadzie organów, które realizują zadania nałożone na ten
samorząd.
3. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 prawo wybierania (czynne prawo wyborcze): 1) Prezesa Krajowej Rady, 2) członków Krajowej Rady, 3) członków Wyższej Komisji Rewizyjnej, 4) członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, 5) Głównego
Rzecznika Dyscyplinarnego – przysługuje radcom prawnym – delegatom na Krajowy Zjazd. Innymi słowy, podczas wyborów przeprowadzanych podczas Krajowego
Zjazdu głosować może wyłącznie delegat na dany Krajowy Zjazd (pod warunkiem, że
prawo wybierania nie jest wobec niego wyłączone na mocy § 3 ust. 4 – zob. uwaga 7
poniżej). Z zawartego w tym przepisie zastrzeżenia wynika, że w przypadku Krajowej
Rady część jej członków jest wybieranych nie przez Krajowy Zjazd, lecz zgromadzenia OIRP. W istocie rzeczy nie przesądza o tym Uchwała Nr 10/2010, a wprost art. 59
ust. 1 ustawy o r.pr., w myśl którego Krajową Radę stanowią Prezes i członkowie
wybrani przez Krajowy Zjazd oraz członkowie wybrani bezpośrednio przez zgromadzenia OIRP, po jednym z każdej OIRP.
4. Zgodnie z § 3 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 prawo wybierania: 1) członka Krajowej
Rady, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o r.pr., 2) delegatów na Krajowy Zjazd,
3) dziekana rady OIRP, 4) członków rady OIRP, 5) członków okręgowej komisji rewizyjnej, 6) członków okręgowego sądu dyscyplinarnego, 7) rzecznika dyscyplinarnego
– przysługuje radcom prawnym stanowiącym zgromadzenie OIRP.
Jak stanowi art. 50 ust. 1 ustawy o r.pr., w zgromadzeniu OIRP uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący do danej OIRP oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej OIRP. Z kolei art. 49 ust. 1 ustawy o r.pr. określa, iż OIRP tworzą radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu. Przywołane
przepisy ustawowe nie zostały sformułowane w klarowny sposób i ich literalna interpretacja może nasuwać wątpliwości – ich dosłowne odczytanie mogłoby prowadzić do wniosku, że w zgromadzeniu OIRP muszą uczestniczyć wszyscy członkowie
OIRP. Posługując się funkcjonalną i systemową wykładnią przepisów ustawy o r.pr.
16

Tomasz Jaroszyński

§3

oraz komentowanego postanowienia Uchwały Nr 10/2010 można wszakże przyjąć, że do kategorii „radcowie prawni stanowiący zgromadzenie OIRP” zaliczymy
wszystkie osoby wpisane na listę radców prawnych prowadzoną przez radę OIRP,
natomiast prawo wybierania będzie przysługiwało tym spośród nich, wobec których
nie zachodzą przesłanki je wyłączające, o których mowa w § 3 ust. 4 (zob. uwaga 7
poniżej).
Stosownie do art. 50 ust. 2 ustawy o r.pr. jeżeli liczba członków OIRP przekracza
300 osób, zgromadzenie OIRP stanowią delegaci wybrani na zebraniach zwołanych
dla poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej OIRP. A zatem w tym przypadku nie występują wątpliwości, które podniesiono powyżej w stosunku do przepisów art. 50 ust. 1 w związku z art. 49 ust. 1 ustawy o r.pr. W takiej OIRP czynne prawo
wyborcze w wyborach, o których mowa w § 3 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010, przysługuje
wyłącznie delegatom na zgromadzenie OIRP. Trzeba wszakże odnotować, że obecnie
liczba członków każdej OIRP jest wyższa niż 300 osób.
5. W myśl przepisu § 3 ust. 3 zdanie pierwsze Uchwały Nr 10/2010 prawo wybierania delegatów na zgromadzenie OIRP przysługuje radcom prawnym należącym do
właściwego rejonu OIRP. Dokonywanie podziału terenu działania OIRP na rejony
należy do uprawnień zgromadzenia OIRP (zob. art. 50 ust. 4 pkt 6 ustawy o r.pr.
oraz § 15 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010). Zgodnie z § 15 ust. 1a Uchwały Nr 10/2010
przynależność radcy prawnego do danego rejonu ustala się według stanu na dzień
1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory. Uwzględniając powyższe, można stwierdzić, iż prawo wybierania delegatów na zgromadzenie OIRP, które jest realizowane podczas zebrania rejonowego, przysługuje radcom prawnym wpisanym na
listę radców prawnych prowadzoną przez radę OIRP i należącym do danego rejonu,
pod warunkiem że nie zachodzą wobec nich przesłanki wyłączające, o których mowa
w § 3 ust. 4 (zob. uwaga 7 poniżej).
6. W § 3 ust. 3 zdanie drugie Uchwały Nr 10/2010 jest mowa o tym, że prawo
wybierania delegatów na zgromadzenie OIRP może być wykonywane tylko podczas
jednego z zebrań rejonowych zwołanych w danych wyborach. Celem tego postanowienia jest uniemożliwienie głosowania przez tego samego radcę prawnego należącego do danej OIRP podczas więcej niż jednego zebrania rejonowego w ramach
tych samych wyborów delegatów na zgromadzenie OIRP. W świetle przywołanego
wyżej § 15 ust. 1a przynależność radcy prawnego do danego rejonu ustala się według
stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory, a zatem to postanowienie wystarcza do skutecznego zablokowania możliwości głosowania podczas
kilku zebrań rejonowych (zob. także uwagi do § 15 ust. 1b Uchwały Nr 10/2010). Problematyczna pozostaje natomiast kwestia głosowania podczas zebrania rejonowego
przez radcę prawnego, który stał się członkiem danej OIRP w wyniku przeniesienia
wpisu z OIRP, w której wziął już udział w zebraniu rejonowym (zob. uwagi do § 15
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ust. 1c). Ze względów praktycznych, wydaje się wskazane, aby jednoznacznie uregulować tę kwestię de lege ferenda.
7. Jak stanowi § 3 ust. 4 Uchwały Nr 10/2010, prawo wybierania w wyborach przeprowadzanych podczas Krajowego Zjazdu, zgromadzenia OIRP oraz zebrania rejonowego nie przysługuje radcy prawnemu: 1) w okresie 6 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu
radcy prawnego, 2) w przypadku prawomocnego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, 3) w okresie pozbawienia praw publicznych.
W odniesieniu do pierwszej kategorii należy wskazać, że zgodnie z art. 65 ust. 1
pkt 4 ustawy o r.pr. jedną z kar dyscyplinarnych jest zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas od 3 miesięcy do 5 lat. Stosownie do art. 65
ust. 2h ustawy o r.pr. kara zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do organu samorządu radców prawnych na czas sześciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
Z kolei pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego jako karę
dyscyplinarną wymienia się w art. 65 ust. 1 pkt 5 ustawy o r.pr. W ust. 2c przywołanego artykułu określono, że kara pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy
prawnego pociąga za sobą skreślenie z listy radców prawnych bez prawa ubiegania
się o ponowny wpis na listę radców prawnych przez okres 10 lat, od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy
prawnego.
W powyższym kontekście należy zwrócić uwagę na charakter prawny środka karnego w postaci zakazu wykonywania określonego zawodu (art. 39 pkt 2 k.k.). Zgodnie z art. 41 § 1 k.k. sąd może orzec zakaz wykonywania określonego zawodu, jeżeli
sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.
Zakaz taki, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, orzeka się w latach, od roku do lat 15
(art. 43 § 1 k.k.). Orzeczenie środka karnego – zakazu wykonywania przez określony
czas zawodu radcy prawnego nie można utożsamiać z automatycznym pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, w rozumieniu art. 65 ust. 1
pkt 5 ustawy o r.pr. Jak wskazał NSA w wyroku z 26 kwietnia 2006 r. w sprawie II GSK
56/06, konsekwencją orzeczenia przez sąd karny o zakazie wykonywania zawodu
radcy prawnego przez określony czas powinno być wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Według NSA sąd dyscyplinarny jest związany ustaleniami sądu karnego
co do popełnienia przestępstwa, zaś orzeczonemu przez sąd karny zakazowi wykonywania zawodu na określony czas odpowiada w świetle ustawy o r.pr. kara zawieszenia
prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. Kara taka nie będzie mogła być
orzeczona na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o r.pr. na czas krótszy niż okres,
na jaki został orzeczony zakaz wykonywania zawodu przez sąd karny. W ocenie NSA
nie ma prawnych przeszkód, aby orzeczona kara dyscyplinarna zawieszenia prawa do
wykonywania zawodu była wyższa, w granicach ustawowych, a nawet aby sąd dyscy18
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plinarny wymierzył karę dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu
radcy prawnego na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 5 ustawy o r.pr.
Pozbawienie praw publicznych jest natomiast środkiem karnym, o którym mowa
w art. 39 pkt 1 k.k. Zgodnie z art. 40 k.k. pozbawienie praw publicznych obejmuje
utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu
samorządu zawodowego lub gospodarczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu
wymiaru sprawiedliwości oraz do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego lub zawodowego, jak również utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego (§ 1). Sąd może orzec pozbawienie praw publicznych w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas
nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na
szczególne potępienie (§ 2).
8. Z powyższych postanowień można wysnuć wniosek, iż w niektórych sytuacjach
radca prawny pozbawiony czynnego prawa wyborczego może uczestniczyć w zgromadzeniu OIRP (statusu członka OIRP pozbawia wyłącznie kara pozbawienia prawa
do wykonywania zawodu radcy prawnego), i to także w takim, podczas którego są
przeprowadzane wybory, jednak nie ma on uprawnienia do wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach do organów samorządu. Problematyczna jest natomiast kwestia, czy taki radca prawny może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałami. Trzeba zauważyć, że omawiane regulacje Uchwały Nr 10/2010 stosuje się wyłącznie do
przeprowadzania wyborów do organów samorządu radcowskiego. Jednakże dopuszczenie osób, wobec których zastosowano takie środki dyscyplinarne lub karne jak
wymienione w § 3 ust. 4, do głosowania w innych sprawach istotnych dla samorządu
radcowskiego nasuwa zastrzeżenia. Z tego powodu należałoby postulować de lege
ferenda uregulowanie tej kwestii.

§ 4.
1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach:
1) Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
2) do Krajowej Rady Radców Prawnych,
3) do Wyższej Komisji Rewizyjnej,
4) do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
5) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego
– przysługuje, zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, radcom prawnym – delegatom na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
2. Prawo wybieralności w wyborach:
1) członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust.1
ustawy,
2) delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
3) dziekana rady okręgowej izby radców prawnych,
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4) rady okręgowej izby radców prawnych,
5) okręgowej komisji rewizyjnej,
6) okręgowego sądu dyscyplinarnego,
7) rzecznika dyscyplinarnego
– przysługuje radcom prawnym stanowiącym zgromadzenie okręgowej izby.
3. Prawo wybieralności w wyborach odbywających się na zebraniach rejonowych
przysługuje radcom prawnym należącym do właściwego rejonu okręgowej izby
radców prawnych.
4. Prawo wybieralności nie przysługuje radcy prawnemu:
1) w okresie 6 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego
o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego;
1a) w okresie 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego
o karze nagany lub karze pieniężnej;
2) w przypadku prawomocnego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu
radcy prawnego;
3) w okresie pozbawienia praw publicznych.
1. Przedmiotem § 4 Uchwały Nr 10/2010 jest określenie zakresu biernego prawa
wyborczego w wyborach przeprowadzanych podczas Krajowego Zjazdu, zgromadzenia OIRP oraz zebrań rejonowych.
2. Co istotne, w pojęciu prawa wybieralności mieści się uprawnienie do bycia wybranym w wyborach, czyli uprawnienie do kandydowania w wyborach oraz do objęcia i do sprawowania mandatu uzyskanego w niewadliwie przeprowadzonych wyborach. Bierne prawo wyborcze nie wyczerpuje się więc w samym akcie głosowania, co
oznacza, że konstytucyjną ochronę tego prawa należy odnieść również do trwałości
mandatu – zob. m.in. wyrok TK w sprawie K66/07, OTK-A 2008/9, poz. 158 (A. Kisielewicz, J. Zbieranek, Komentarz do art. 11 Kodeksu wyborczego, w: K.W. Czaplicki,
B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, J. Zbieranek, Kodeks wyborczy.
Komentarz, LEX 2018).
3. Przepis § 4 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 określa, iż bierne prawo wyborcze w wyborach: 1) Prezesa Krajowej Rady, 2) członków Krajowej Rady (z wyjątkiem wybieranych podczas zgromadzeń OIRP – zob. uwaga 3 do § 3), 3) członków Wyższej Komisji
Rewizyjnej, 4) członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, 5) Głównego Rzecznika
Dyscyplinarnego – przysługuje, radcom prawnym – delegatom na Krajowy Zjazd.
Innymi słowy, podczas wyborów przeprowadzanych podczas Krajowego Zjazdu
wybrany do powyższych organów może zostać wyłącznie delegat na dany Krajowy
Zjazd. Dodatkowym warunkiem jest to, że prawo wybieralności nie jest wobec niego
wyłączone na mocy § 4 ust. 4 (zob. uwaga 6 poniżej), jego kandydatura musi zostać
zgłoszona przez uprawnionego radcę prawnego (zob. uwagi do § 4a), a w przypadku
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wybierania Prezesa Krajowej Rady oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego zgłoszenie spełnia warunki określone w § 28a.
4. Przepis § 4 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 wskazuje, że bierne prawo wyborcze
w wyborach: 1) członka Krajowej Rady, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o r.pr.,
2) delegatów na Krajowy Zjazd, 3) dziekana rady OIRP, 4) członków rady OIRP,
5) członków okręgowej komisji rewizyjnej, 6) członków okręgowego sądu dyscyplinarnego, 7) rzecznika dyscyplinarnego – przysługuje radcom prawnym stanowiącym zgromadzenie OIRP. Należy wobec tego przyjąć, że w tych wyborach wybrany
może być wyłącznie radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną
przez radę danej OIRP, a w przypadku gdy zgromadzenie OIRP stanowią delegaci
wybrani na zebraniach rejonowych – wyłącznie delegat na takie zgromadzenie (zob.
uwaga 4 do § 3), o ile wobec tej osoby nie zachodzą przesłanki wyłączające bierne
prawo wyborcze, o których mowa w § 4 ust. 4 (zob. uwaga 6 poniżej).
5. W myśl § 4 ust. 3 Uchwały Nr 10/2010 prawo wybieralności w wyborach odbywających się na zebraniach rejonowych przysługuje radcom prawnym należącym
do właściwego rejonu OIRP. A zatem wybrany na delegata na zgromadzenie OIRP
może zostać wyłącznie radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez radę danej OIRP i należący do danego rejonu (zob. uwaga 5 do § 3), pod
warunkiem że nie zachodzą wobec niego przesłanki wyłączające, o których mowa
w § 4 ust. 4 (zob. uwaga 6 poniżej). W § 4 ust. 3 nie zamieszczono zdania drugiego,
jak w przypadku § 3 ust. 3, w którym jest mowa o tym, że czynne prawo wyborcze
może być wykonywane tylko podczas jednego z zebrań rejonowych zwołanych w danych wyborach. Pomimo to nie powinno ulegać wątpliwości, że także z biernego prawa wyborczego można skorzystać wyłącznie podczas jednego zebrania rejonowego
(zob. uwaga 6 do § 3).
6. W § 4 ust. 4 Uchwały Nr 10/2010 zapisano przesłanki ograniczające bierne
prawo wyborcze w wyborach przeprowadzanych podczas Krajowego Zjazdu, zgromadzenia OIRP oraz zebrania rejonowego. Nie przysługuje ono radcy prawnemu:
1) w okresie 6 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, 2) w okresie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o karze nagany lub karze pieniężnej,
3) w przypadku prawomocnego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy
prawnego, 4) w okresie pozbawienia praw publicznych.
Kategorie wymienione w pkt 1, 3 i 4 przywołanego przepisu są tożsame z kategoriami określonymi w odniesieniu do czynnego prawa wyborczego w § 3 ust. 4 (zob.
uwaga 7 do § 3). Pozornie dodatkową przesłankę w kontekście ograniczenia biernego
prawa wyborczego opisuje art. 64 ust. 4 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiący,
że radca prawny, któremu prawomocnie wymierzono karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, powinien powstrzymać się od wykonywania funkcji w samorząTomasz Jaroszyński
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dzie, co oznacza konieczność złożenia rezygnacji oraz niekandydowania w wyborach
aż do zatarcia skazania. Postanowienie to nie wnosi jednak nic ponad to, co wynika
z w § 4 ust. 4 pkt 2 Uchwały Nr 10/2010, który pozbawia prawa wybieralności radców prawnych prawomocnie pozbawionych prawa do wykonywania zawodu radcy
prawnego.
Natomiast odnośnie do przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1a Uchwały
Nr 10/2010, trzeba wskazać, że zgodnie z art. 65 ust. 2g ustawy o r.pr. kara nagany
oraz kara pieniężna pociągają za sobą utratę biernego prawa wyborczego do organu
samorządu radców prawnych na czas trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
7. Warto zauważyć, że § 4 ust. 4 Uchwały Nr 10/2010 nie obejmuje przesłanek zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego określonych w art. 28
ust. 1 ustawy o r.pr., tzn. przypadku: 1) wykonywania zawodu adwokata, 2) podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, w organach ścigania lub kancelarii
notarialnej, 3) podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. W tych
sytuacjach rada OIRP podejmuje uchwałę w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego zawieszenie. Zawieszenie prawa do wykonywania
zawodu radcy prawnego nie oznacza, że taka osoba przestała być radcą prawnym,
a więc w okresie tego zawieszenia pozostaje ona np. w pełni objęta postanowieniami
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Jednakże zachowanie możliwości kandydowania
w wyborach do organów samorządu radców prawnych przez osoby, wobec których
na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o r.pr. zawieszono prawo wykonywania zawodu
radcy prawnego, jest niezasadne i należałoby w tym zakresie zgłosić de lege ferenda
postulat zmiany § 4 Uchwały Nr 10/2010.

§ 4a.
Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach przysługuje wyłącznie radcom prawnym mającym prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w tych wyborach
zgodnie z § 3 ust. 1–3.
1. Przepis § 4a Uchwały Nr 10/2010 określa warunek, jaki musi spełniać każda
osoba zgłaszająca kandydata w wyborach organów i osób wymienionych w § 1 ust. 1
Uchwały Nr 10/2010. Po pierwsze, takiego zgłoszenia może dokonać wyłącznie radca prawny. Po drugie, taki radca prawny musi mieć czynne prawo wyborcze w tych
wyborach, w ramach których zgłasza kandydaturę.
2. W związku z tym, że odesłanie do § 3 Uchwały Nr 10/2010 nie obejmuje ust.
4 należy przyjąć, że radcy prawnego zgłaszającego kandydata nie dotyczą określone
tam ograniczenia. Wynika z tego, że prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radcy
prawnemu także w okresie 6 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscypli22
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narnego o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz w okresie pozbawienia praw publicznych, chociaż nie wydaje się to trafnym rozwiązaniem.
Co się natomiast tyczy przypadku prawomocnego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, to – bez względu na relację między przepisami § 4a
i § 3 ust. 4 pkt 2 Uchwały Nr 10/2010 – osoba taka przestaje być radcą prawnym,
a tym samym nie ma prawa zgłaszania kandydata w wyborach przeprowadzanych
w ramach samorządu radcowskiego.
3. W przeprowadzanych podczas Krajowego Zjazdu wyborach: 1) Prezesa Krajowej Rady, 2) członków Krajowej Rady, 3) członków Wyższej Komisji Rewizyjnej,
4) członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, 5) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego – prawo zgłaszania kandydatów przysługuje delegatom na Krajowy Zjazd.
4. W myśl § 28a ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 zgłoszenie kandydata na Prezesa Krajowej Rady oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego następuje w formie pisemnej do Krajowej Komisji Wyborczej do 30 dnia przed dniem rozpoczęcia Krajowego
Zjazdu. Zgłoszenie to powinno zawierać m.in. imię (imiona), nazwisko oraz numer
wpisu na listę radców prawnych osoby zgłaszającej.
W Uchwale Nr 10/2010 przemilczano natomiast kwestię trybu zgłaszania kandydatów do Krajowej Rady, Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. W tej sprawie należy przywołać § 9 ust. 4 pkt 2 Regulaminu Krajowego
Zjazdu, zgodnie z którym Przewodniczący Krajowego Zjazdu informuje delegatów
o miejscu, czasie oraz sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów w wyborach do
Krajowej Rady, Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
5. W przeprowadzanych podczas zgromadzenia OIRP wyborach: 1) członka Krajowej Rady, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o r.pr., 2) delegatów na Krajowy
Zjazd, 3) dziekana rady OIRP, 4) członków rady OIRP, 5) członków okręgowej komisji rewizyjnej, 6) członków okręgowego sądu dyscyplinarnego, 7) rzecznika dyscyplinarnego – prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radcom prawnym stanowiącym
zgromadzenie OIRP.
6. W przeprowadzanych na zebraniach rejonowych wyborach delegatów na zgromadzenie OIRP prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radcom prawnym należącym do właściwego rejonu OIRP. W związku z odesłaniem do § 3 ust. 3 należy
stwierdzić, że radca prawny zgłaszający kandydaturę powinien należeć do tego
samego rejonu OIRP co zgłaszany przez niego kandydat.
7. Zgodnie z § 19 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 zgłoszenie kandydata w wyborach
przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych oraz zgromadzeń OIRP następuje
w formie pisemnej, przy czym rada OIRP może postanowić o możliwości zgłaszania
kandydatów również w formie elektronicznej. Zgłoszenie kandydata powinno zawieTomasz Jaroszyński
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rać m.in. imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych osoby
zgłaszającej.
Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr 10/2010 okręgowa komisja wyborcza odmawia rejestracji kandydata zgłoszonego przez osobę niemającą prawa zgłaszania
kandydatów. Uchwałę o odmowie rejestracji kandydata doręcza się kandydatowi
i osobie zgłaszającej (ust. 2). Od uchwały o odmowie rejestracji kandydata kandydatowi oraz osobie zgłaszającej, przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Wyborczej
za pośrednictwem okręgowej komisji wyborczej w terminie 3 dni od dnia doręczenia
uchwały, nie później niż na 14 dni przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia OIRP (ust. 3).
8. Wobec braku uregulowania tego zagadnienia w § 4a lub innych postanowieniach Uchwały Nr 10/2010 należy uznać, że nie ma ograniczeń co do liczby kandydatów zgłaszanych przez jedną osobę, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych odnośnie do tych kandydatów i zgłaszającego.
Za dopuszczalne należy też uznać zgłoszenie siebie jako kandydata – w takim
przypadku podaje się swoje dane jako kandydata i osoby zgłaszającej.

§ 5.
Nie można być kandydatem do więcej niż jednego z organów lub na funkcję,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–5, a także więcej niż jednego z organów lub na
funkcję, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 7–11, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 i 6.
1. Postanowienie § 5 Uchwały Nr 10/2010 ma na celu wykluczenie możliwości
jedoczesnego kandydowania w wyborach do określonych organów i na określone
funkcje, co w konsekwencji ma uniemożliwić jednoczesne sprawowanie mandatu
członka tych organów i (sprawowanie funkcji) w trakcie tej samej kadencji. Ściśle
rzecz biorąc, komentowany przepis odnosi się do prawnej instytucji „niewybieralności”, czyli wykluczenia zdolności określonej osoby do kandydowania w wyborach.
Zasadniczo stanowi ona element zasady incompatibilitas, która w ustrojowym (konstytucyjnym) wymiarze ma zapewniać realizację podziału władz poprzez wskazanie,
jakich stanowisk nie można łączyć z innymi. U podstaw tej zasady leży przekonanie,
że pełnienie określonego mandatu wymaga unikania możliwości powstania konfliktu
interesów, zwłaszcza gdy zakres zadań danych organów może potencjalnie do tego
prowadzić. Ma ona zatem służyć ochronie wiarygodności sprawowanej funkcji oraz
poprawności jej pełnienia. Wprowadzane ograniczenia mają doprowadzić do uniemożliwienia jednej i tej samej osobie piastowania objętych zasadą incompatibilitas
funkcji i stanowisk, natomiast sam zainteresowany może (w trybie określonym przepisami prawa) zadecydować, na które kandydować albo które z nich objąć (więcej
na ten temat zob. B. Banaszak, Komentarz do art. 103 Konstytucji RP, w: Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Legalis 2012).
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2. W myśl § 5 Uchwały Nr 10/2010 zakaz kandydowania do więcej niż jednego
z organów lub na funkcję dotyczy kandydowania w tych samych wyborach do Krajowej Rady, na Prezesa Krajowej Rady, do Wyższej Komisji Rewizyjnej, do Wyższego
Sądu Dyscyplinarnego oraz na Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której kandydat niewybrany na Prezesa Krajowej Rady może być
zgłoszony jako kandydat w wyborach na inną funkcję albo do organu KIRP (zob.
§ 6 ust. 6).
3. Zgodnie z § 28a ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 zgłoszenie kandydata na Prezesa
Krajowej Rady oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego następuje w formie pisemnej do Krajowej Komisji Wyborczej do 30 dnia przed dniem rozpoczęcia Krajowego Zjazdu. W świetle § 5 Uchwały Nr 10/2010 niedopuszczalne jest zgłoszenie
tej samej osoby na te oba stanowiska (wyjątek określony w § 6 ust. 6 dotyczy sytuacji
szczególnej już w trakcie przeprowadzanych wyborów, a nie zgłaszania „pierwotnego”), niemniej w postanowieniach Uchwały Nr 10/2010 nie przewidziano trybu odmowy rejestracji kandydata zgłaszanego do wyborów przeprowadzanych na Krajowym Zjeździe, jak ma to miejsce w przypadku wyborów przeprowadzanych podczas
zgromadzenia OIRP.
4. W Uchwale Nr 10/2010 przemilczano kwestię trybu zgłaszania kandydatów do
Krajowej Rady, Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
W tej sprawie należy przywołać § 9 ust. 4 pkt 2 Regulaminu Krajowego Zjazdu, zgodnie z którym Przewodniczący Krajowego Zjazdu informuje delegatów o miejscu, czasie oraz sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów w wyborach do tych organów.
W ramach tej procedury należałoby więc zagwarantować, aby przestrzegany był zakaz określony w § 5 Uchwały Nr 10/2010.
5. W myśl § 5 Uchwały Nr 10/2010 zakaz kandydowania do więcej niż jednego
z organów lub na funkcję dotyczy także kandydowania w tych samych wyborach do
rady OIRP, na dziekana rady OIRP, do okręgowej komisji rewizyjnej, do okręgowego
sądu dyscyplinarnego oraz na rzecznika dyscyplinarnego. Wyjątek stanowi sytuacja,
w której kandydat niewybrany na dziekana rady OIRP może być zgłoszony jako kandydat w wyborach na inną funkcję lub do organu OIRP (zob. § 6 ust. 5).
6. Zgodnie z § 20 Uchwały Nr 10/2010 kandydatów można zgłaszać od dnia podjęcia uchwały rady OIRP o zwołaniu zgromadzenia OIRP do 30 dnia przed dniem
zgromadzenia OIRP. Jak stanowi § 23 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr 10/2010, okręgowa komisja wyborcza odmawia rejestracji kandydata zgłoszonego z naruszeniem przepisu
§ 5 tej uchwały. W związku z tym, że obligatoryjnym elementem zgłoszenia kandydata jest zgoda kandydata na kandydowanie (§ 19 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr 10/2010)
wykluczona jest możliwość manipulowania zgłoszeniami w taki sposób, aby bez wiedzy danej osoby uniemożliwić mu kandydowanie w wyborach poprzez zgłoszenie
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naruszające warunek określony w § 5 Uchwały Nr 10/2010. Z drugiej strony osoba
kandydująca powinna dopilnować, aby nie wyrażać zgody na kandydowanie w zakresie objętym zakazem, gdyż może to spowodować zupełne wykluczenie ze startu
w wyborach (zob. uwaga 7 poniżej).
7. Biorąc powyższe pod uwagę, trzeba przyjąć, że zgłoszenie tej samej osoby jako
kandydata w wyborach do wskazanych wyżej organów (lub na funkcje) skutkuje wydaniem przez okręgową komisję wyborczą uchwały o odmowie rejestracji kandydata,
którą doręcza się kandydatowi i osobie zgłaszającej (§ 23 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010).
Jest to oczywiste w razie wskazania tej samej osoby jako kandydata do organów (funkcji) objętych omawianym zakazem – zarówno gdy następuje to w jednym zgłoszeniu,
jak i w kilku zgłoszeniach, które wpłynęły przed wydaniem postanowienia w sprawie
rejestracji tego kandydata. Natomiast gdyby radca prawny został zarejestrowany jako
kandydat, a następnie do okręgowej komisji wyborczej wpłynęłoby zgłoszenie, w którym jest on wskazany jako kandydat do organu objętego zasadą niepołączalności,
komisja powinna odmówić jego rejestracji jako kandydata do organu wskazanego
w drugim zgłoszeniu.
8. W myśl w § 6 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 członkiem komisji skrutacyjnej nie
może być kandydat w danych wyborach. Wynika z tego, iż wybór członka komisji
skrutacyjnej w wyborach do organu lub na funkcję, które ta komisja przeprowadza,
jest nieważny.
9. Oprócz Uchwały Nr 10/2010 zasada incompatibilitas w zakresie organów samorządu radcowskiego jest także przedmiotem § 2 ust. 2 Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych, zgodnie z którym sędziowie sądów dyscyplinarnych
nie mogą pełnić innych funkcji w organach samorządu radców prawnych. Skoro jest
tutaj mowa o pełnieniu funkcji, a nie byciu członkiem takich organów, należałoby
uznać, że sędzia okręgowego sądu dyscyplinarnego nie może pełnić funkcji Prezesa Krajowej Rady (ani innej funkcji w ramach Prezydium Krajowej Rady), funkcji
w Wyższej Komisji Rewizyjnej, Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym ani pełnić funkcji
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastępcy. Literalna wykładnia zdaje
się nie wykluczać bycia jednocześnie sędzią sądu dyscyplinarnego oraz „zwykłym”
sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, jednakże interpretując tę kwestię systemowo i funkcjonalnie, należałoby taką opcję uznać za niepożądaną. Z kolei sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego nie może pełnić funkcji dziekana rady OIRP (ani innej
funkcji w ramach prezydium rady OIRP), funkcji w okręgowej komisji rewizyjnej,
okręgowym sądzie dyscyplinarnym ani pełnić funkcji rzecznika dyscyplinarnego lub
jego zastępcy.
10. Ponadto zgodnie z § 4 ust. 3 uchwały Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady rzecznicy
dyscyplinarni i ich zastępcy nie mogą pełnić innych funkcji w organach samorzą26
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du radców prawnych. Przepis ten zaostrza standard niepołączalności w stosunku do
rzeczników dyscyplinarnych i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz ich zastępców.

§ 6.
1. Do przeprowadzenia wyborów Krajowy Zjazd Radców Prawnych, zgromadzenia okręgowych izb i zebrania rejonowe powołują komisje skrutacyjne. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być kandydat w wyborach. Wybór członka
komisji skrutacyjnej w wyborach do organu lub na funkcję, które ta komisja przeprowadza, jest nieważny. Komisja skrutacyjna ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
2. Wybór Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz dziekana rady okręgowej izby radców prawnych następuje przed innymi wyborami.
3. Przed przeprowadzeniem głosowania kandydaci na Prezesa Krajowej Rady
Radców Prawnych, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, dziekana rady okręgowej izby radców prawnych oraz rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych informują o:
1) przebiegu swojej pracy zawodowej, w tym jako radcy prawnego;
2) dotychczasowej działalności w samorządzie radców prawnych;
3) zamierzeniach, jakie chcieliby realizować po objęciu funkcji.
4. Radcowie prawni stanowiący zebranie rejonowe lub zgromadzenie okręgowej
izby oraz delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych mają prawo zadawania
pytań każdemu spośród kandydatów.
5. Kandydat na dziekana rady okręgowej izby radców prawnych, który nie został
wybrany na dziekana, na tym samym zgromadzeniu okręgowej izby może być
zgłoszony jako kandydat w wyborach na inną funkcję albo do organu okręgowej
izby radców prawnych.
6. Kandydat na Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, który nie został wybrany na Prezesa, na tym samym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych może
być zgłoszony jako kandydat w wyborach na inną funkcję albo do organu Krajowej Izby Radców Prawnych.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6, nie stosuje się przepisów § 18 ust. 2,
§ 20–23 oraz § 24 ust. 4 zdanie pierwsze.
1. Przepis § 6 jest pierwszym z przepisów wspólnych rozdziału I Uchwały
Nr 10/2010, które dotyczą już bezpośrednio przeprowadzania wyborów. Uściślając
trzeba dodać, że chodzi tutaj wyłącznie o wybory do organów i na funkcje wymienione w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010. W myśl § 6 ust. 1 do przeprowadzenia każdych wyborów przez Krajowy Zjazd, zgromadzenie OIRP oraz zebranie rejonowe
muszą one powołać komisje skrutacyjne. Taką komisję można zakwalifikować jako
szczególny organ wewnętrzny wymienionych podmiotów samorządu radcowskiego,
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których zadania są określone w Uchwale Nr 10/2010, i które działają od momentu
powołania do zakończenia posiedzenia odpowiednio Krajowego Zjazdu, zgromadzenia OIRP oraz zebrania rejonowego, podczas których są przeprowadzane wybory.
2. Co się tyczy procedury powołania komisji skrutacyjnej podczas Krajowego
Zjazdu trzeba przywołać postanowienia § 5 Regulaminu Krajowego Zjazdu, który
odnosi się do powoływania komisji, a więc i powoływania komisji skrutacyjnej przez
Krajowy Zjazd, podczas którego są przeprowadzane wybory. Zgodnie z § 5 ust. 3 tego
regulaminu komisje zjazdowe składają się – co do zasady – z pięciu członków, jednak
do ustalenia liczby członków komisji skrutacyjnej stosować się będzie § 12, który
pozostawia tę decyzję Krajowemu Zjazdowi. Pozostałe postanowienia § 5 przywołanego regulaminu określają, iż członkiem komisji zjazdowych może być tylko delegat
(ust. 4), zgłoszenia kandydatów do komisji przyjmuje Prezydium Krajowego Zjazdu
(ust. 5), w przypadku zgłoszenia większej niż ustalona liczby kandydatów na członków komisji przeprowadza się odrębne głosowania nad poszczególnymi kandydaturami i powołany zostaje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie
oddanych głosów (ust. 7), komisje powołują spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji kieruje jej pracami i składa Krajowemu
Zjazdowi sprawozdanie z jej działalności, sekretarz komisji sporządza protokół z jej
czynności, podpisywany przez wszystkich członków komisji; każdy członek komisji
może złożyć pisemne uwagi do protokołu (ust. 6).
3. Jeśli chodzi o procedurę powołania komisji skrutacyjnej przez zgromadzenie
OIRP powinno się stosować § 6 Regulaminu zgromadzenia OIRP, który odnosi się
do powoływania komisji, a więc i powoływania komisji skrutacyjnej przez zgromadzenie OIRP, podczas którego są przeprowadzane wybory. Zgodnie z jego postanowieniami liczbę członków komisji określa zgromadzenie OIRP (ust. 2), członkiem
komisji może być tylko delegat (ust. 3), zgłoszenia kandydatów do komisji przyjmuje
prezydium zgromadzenia OIRP (ust. 4), w przypadku zgłoszenia większej niż tak
określona liczby kandydatów na członków komisji przeprowadza się odrębne głosowania nad poszczególnymi kandydaturami; powołany zostaje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów (ust. 6), komisje powołują
spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji
kieruje jej pracami i składa zgromadzeniu ustne sprawozdanie z jej działalności, sekretarz komisji sporządza sprawozdanie z jej czynności, podpisywane przez wszystkich członków komisji; każdy członek komisji może złożyć pisemne uwagi do sprawozdania (ust. 5).
4. Nie ma aktów wewnętrznych samorządu radcowskiego, które jednolicie regulowałyby sposób przeprowadzenia wyborów podczas zebrań rejonowych (w tym procedurę powoływania komisji skrutacyjnych). Regulacje w tym zakresie ustalają zatem
radcowie prawni biorący udział w danym zebraniu rejonowym, przy czym zasadne
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jest przyjęcie postanowień analogicznych do tych, które są zawarte w Regulaminie
zgromadzenia OIRP.
5. W § 6 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 postanowiono również, że członkiem komisji
skrutacyjnej nie może być kandydat w danych wyborach. W przypadku gdy jednak
członek komisji skrutacyjnej zostałby wybrany w wyborach do organu lub na funkcję, które ta komisja przeprowadza, to wybór taki byłby z mocy prawa nieważny.
Regulacja ta stanowi refleks zasady incompatibilitas (zob. komentarz do § 5),
jednakże w tym kontekście nie chodzi o wyłączenie możliwości jednoczesnego zasiadania w różnych organach samorządu radcowskiego, lecz zagwarantowanie, aby
w wykonywaniu zadań komisji skrutacyjnej nie uczestniczyły osoby bezpośrednio
zainteresowane wynikiem danych wyborów.
6. Z § 6 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 wynika, że wybór Prezesa Krajowej Rady
następuje przed innymi wyborami przeprowadzanymi podczas danego Krajowego
Zjazdu, a wybór dziekana rady OIRP – przed innymi wyborami przeprowadzanymi
podczas danego zgromadzenia OIRP. Wiąże się to przede wszystkim z możliwością
zgłoszenia osoby kandydującej odpowiednio na stanowisko dziekana rady OIRP albo
Prezesa Krajowej Rady, która nie zostanie wybrana na tę funkcję, jako kandydata
w wyborach na inną funkcję albo do organu odpowiednio OIRP albo KIRP (§ 6 ust. 5
i 6 Uchwały Nr 10/2010).
7. Przepis § 6 ust. 3 Uchwały Nr 10/2010 nakłada na kandydatów w wyborach
przeprowadzanych podczas Krajowego Zjazdu na Prezesa Krajowej Rady i Głównego
Rzecznika Dyscyplinarnego oraz w wyborach przeprowadzanych podczas zgromadzenia OIRP na dziekana rady OIRP i rzecznika dyscyplinarnego obowiązek poinformowania (przed przeprowadzeniem głosowania) o: 1) przebiegu ich pracy
zawodowej, w tym pracy jako radcy prawnego, 2) ich dotychczasowej działalności
w samorządzie radców prawnych, 3) zamierzeniach, jakie chcieliby oni realizować
po objęciu funkcji. Kandydaci są zobligowani do przedstawienia tych informacji, natomiast forma i szczegółowość podawanych przez nich informacji pozostają do ich
decyzji. Należałoby de lege ferenda postulować, aby zostało jednoznacznie określone, że nieprzedstawienie przez kandydata wskazanych informacji skutkuje tym, że
prowadzący obrady (odpowiednio Krajowego Zjazdu albo zgromadzenia OIRP) nie
poddaje takiej kandydatury pod głosowanie. Nałożenie wskazanego obowiązku na
kandydatów na te funkcje wynika z ważnej roli odgrywanej przez nie w ramach systemu instytucjonalnego samorządu radców prawnych oraz z faktu, że są one pełnione
jednoosobowo.
8. Zgodnie z § 6 ust. 4 Uchwały Nr 10/2010 radcowie prawni stanowiący dane
zebrane rejonowe mają prawo zadawania pytań każdemu spośród kandydatów na
delegatów na zgromadzenie OIRP. Takie prawo przysługuje też radcom prawnym
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stanowiącym zgromadzenie OIRP wobec kandydatów na: 1) członka Krajowej Rady,
o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o r.pr., 2) delegatów na Krajowy Zjazd, 3) dziekana rady OIRP, 4) członków rady OIRP, 5) członków okręgowej komisji rewizyjnej,
6) członków okręgowego sądu dyscyplinarnego, 7) rzecznika dyscyplinarnego. Takie
prawo przysługuje też delegatom na Krajowy Zjazd wobec kandydatów na: 1) Prezesa
Krajowej Rady, 2) członków Krajowej Rady, 3) członków Wyższej Komisji Rewizyjnej, 4) członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, 5) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.
Należy założyć, że zadawane pytania powinny mieć oczywisty związek z kandydowaniem do danego organu lub na daną funkcję. Wskazówką interpretacyjną co
do zakresu takich pytań może być treść § 6 ust. 3 Uchwały Nr 10/2010, w którym
opisano czego dotyczy informacja przedstawiana przez kandydatów na Prezesa Krajowej Rady, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, dziekana rady OIRP i rzecznika
dyscyplinarnego (zob. uwaga 7 powyżej).
9. Przepis § 6 ust. 5 Uchwały Nr 10/2010 przesądza o tym, że kandydat na dziekana rady OIRP, który nie został wybrany na dziekana, może na tym samym zgromadzeniu OIRP być zgłoszony jako kandydat w wyborach na inną funkcję albo do
organu OIRP. Postanowienie to stanowi wyjątek od § 5 Uchwały Nr 10/2010, zgodnie
z którym podczas wyborów przeprowadzanych podczas zgromadzenia OIRP zakaz
kandydowania do więcej niż jednego z organów lub na funkcję dotyczy kandydowania w tych samych wyborach do rady OIRP, na dziekana rady OIRP, do okręgowej
komisji rewizyjnej, do okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz na rzecznika dyscyplinarnego.
10. Przepis § 6 ust. 6 Uchwały Nr 10/2010 przesądza o tym, że kandydat na Prezesa
Krajowej Rady, który nie został wybrany na Prezesa, może na tym samym Krajowym
Zjeździe być zgłoszony jako kandydat w wyborach na inną funkcję albo do organu
Krajowej Izby. Postanowienie to stanowi wyjątek od § 5 Uchwały Nr 10/2010, zgodnie z którym podczas wyborów przeprowadzanych na Krajowym Zjeździe zakaz kandydowania do więcej niż jednego z organów lub na funkcję dotyczy kandydowania
w tych samych wyborach do Krajowej Rady, na Prezesa Krajowej Rady, do Wyższej
Komisji Rewizyjnej, do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz na Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.
11. W przypadku niewybrania osoby będącej kandydatem na dziekana rady OIRP
albo na Prezesa Krajowej Rady i zgłoszenia takiej osoby (zgodnie z przepisami § 6
ust. 5 i 6 Uchwały Nr 10/2010) jako kandydata w wyborach na inną funkcję albo do
organu odpowiednio w OIRP albo w KIRP nie znajdą zastosowania przepisy § 18
ust. 2, § 20–23 oraz § 24 ust. 4 zdanie pierwsze Uchwały Nr 10/2010. Oznacza to, że
wyłączony jest obowiązek rejestracji takiego kandydata przez okręgowe komisje wyborcze (§ 18 ust. 2), nie stosuje się procedur dotyczących zgłaszania takich kandyda30
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tów w wyborach i ich rejestrowania, uregulowanych w § 20–23 oraz nie ma potrzeby
uzupełniania listy zgłoszonych kandydatów (§ 24 ust. 4).
12. Wymaga odnotowania, że przepisy, których niestosowanie wynika z § 6 ust. 7
Uchwały Nr 10/2010, dotyczą procedury zgłaszania kandydatów w wyborach przeprowadzanych podczas zgromadzenia OIRP. Uchwałodawca nie przewidział natomiast wyłączenia stosowania § 28a Uchwały Nr 10/2010, co jest przeoczeniem, gdyż
przepis ten wymaga, aby zgłoszenie kandydata na Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego nastąpiło w formie pisemnej do Krajowej Komisji Wyborczej do 30 dnia
przed dniem rozpoczęcia Krajowego Zjazdu. Wymóg stosowania tego postanowienia
w sytuacji zgłoszenia osoby niewybranej na Prezesa Krajowej Rady jako kandydata
na Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oznaczałby de facto konieczność zwołania
kolejnego Krajowego Zjazdu.

§ 7.
1. Wybór przeprowadza się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie
kandydatów.
2. Głosować można tylko osobiście. Oddanie głosu jest obowiązkiem każdego delegata.
1. Postanowienia § 7 stosuje się do podczas wyborów do organów i na funkcje, wymienione w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010, przeprowadzanych podczas Krajowego
Zjazdu, zgromadzenia OIRP oraz zebrań rejonowych.
2. Zgodnie z § 7 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 wybór przeprowadza się w głosowaniu
tajnym. W prawie wyborczym przyjmuje się, że zasada tajności odnosi się wyłącznie do głosowania, a nie do całego procesu wyborczego. Tajność głosowania stanowi
istotną gwarancję swobodnego podejmowania indywidualnych decyzji wyborczych.
Wymaganie tajności głosowania jest adresowane przede wszystkim do podmiotów
organizujących wybory. Nie pozwala na zidentyfikowanie głosu wyborcy i przez to
chroni go przed ewentualnymi konsekwencjami tego, w jaki sposób głosował. Jednym z aspektów zasady tajności jest także uniemożliwienie zaznajomienia się z informacją, czy wyborca w danych wyborach w ogóle głosował. Zasada tajności głosowania nie wiąże natomiast wyborcy, z czego wynika, że on sam może ujawnić dokonany
wybór (zob. B. Banaszak, Komentarz do art. 192 Kodeksu wyborczego, w: B. Banaszak,
Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018, Legalis).
3. Użyte w komentowanym przepisie sformułowanie „przy nieograniczonej liczbie kandydatów” należy odnosić odrębnie do wyboru do danego organu lub na daną
funkcję. Aby kandydować w wyborach, trzeba spełnić określone wymogi odnoszące
się zarówno do samego kandydata, jak i procedury jego zgłoszenia. Nieograniczona
liczba odnosi się zatem do liczby kandydatów, którzy mogliby zostać zgłoszeni zgodTomasz Jaroszyński
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nie z wymaganiami określonymi w Uchwale Nr 10/2010. Innymi słowy, nie można tej
liczby ograniczyć w ramach tego zbioru „potencjalnych” kandydatów.
4. W myśl § 7 ust. 2 zdanie pierwsze Uchwały Nr 10/2010 głosować można tylko
osobiście, z czego wynika, że niedopuszczalne jest upoważnienie jakiejkolwiek innej
osoby do głosowania w imieniu radcy prawnego uprawnionego do głosowania w danych wyborach. Dotyczy to zarówno głosowania za pomocą karty do głosowania,
jak i za pomocą urządzeń elektronicznych. Nakaz osobistego głosowania ma charakter bezwzględny; oddania głosu zamiast innego uprawnionego nie można uzasadnić
żadnymi okolicznościami. W przypadku udowodnienia, że konkretny głos nie został
oddany osobiście, powinien zostać on uznany za nieważny. Nie można wykluczyć
tego, że umyślne naruszenie komentowanego postanowienia mogłoby stanowić przesłankę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez rzecznika dyscyplinarnego,
gdyż stanowi to rażące naruszenie przepisów prawa samorządu radcowskiego.
5. W myśl § 7 ust. 2 zdanie drugie Uchwały Nr 10/2010 oddanie głosu jest obowiązkiem każdego delegata. Ratio legis takiej regulacji wydaje się oczywiste – osoba
uczestnicząca w zebraniu, którego celem jest przeprowadzenie wyborów, powinna
uczestniczyć w tym kluczowym akcie. Zastanawiające jest to, dlaczego w tym przepisie posłużono się pojęciem „delegat”. W przypadku Krajowego Zjazdu oraz zgromadzenia OIRP, które tworzą delegaci, jest to pojęcie adekwatne, jednakże nie obejmuje ono członków zgromadzenia OIRP, w którym uczestniczą radcowie prawni a nie
delegaci (w OIRP nieprzekraczających liczby 300 radców prawnych), ani radców
prawnych na zebraniach rejonowych (nie mają oni statusu „delegatów”). Literalna
wykładnia komentowanego przepisu nakazywałaby zatem uznać, że te osoby nie są
zobowiązane do oddania głosu, choć jest to w sprzeczności z domniemanym celem
tej regulacji.
Jeśli chodzi o naruszenia obowiązku oddania głosu, to nie należałoby wyciągać
z tego równie surowych konsekwencji jak w przypadku głosownia w imieniu innej
osoby (zob. uwaga 4 powyżej), gdyż o ile tamto działanie może zagrażać uczciwości
samego aktu wyborczego, to nieoddanie głosu (z własnej woli) nie zawiera w sobie
tego negatywnego elementu.

§ 8.
1. Nazwiska i imiona kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej, z podaniem odpowiednio izby lub rejonu, do którego należy
kandydat.
2. Na kandydata oddaje się głos, stawiając na karcie do głosowania znak „X”
w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
3. Nie można głosować na większą liczbę kandydatów niż przewidziana liczba
mandatów w danych wyborach. Oddanie głosu na większą liczbę kandydatów powoduje nieważność głosu.
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4. Informację o liczbie mandatów w danych wyborach zamieszcza się na karcie
do głosowania. W przypadku głosowania, o którym mowa w ust. 6, informację tę
podaje przed głosowaniem przewodniczący komisji skrutacyjnej.
5. Oddanie głosu wymaga odnotowania na liście obecności.
6. Głosowanie może odbywać się za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania.
Wydanie urządzenia elektronicznego wymaga odnotowania na liście obecności
w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby głosującej z danego urządzenia.
Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
1. Przepisy § 8 Uchwały Nr 10/2010 dotyczą procedury oddawania głosu w wyborach do organów i na stanowiska, wymienione w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010,
przeprowadzanych podczas Krajowego Zjazdu, zgromadzenia OIRP oraz zebrań rejonowych. Głosowanie może zostać przeprowadzone za pomocą kart do głosowania
(ust. 1–4) lub za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania (ust. 6). O sposobie głosowania na danym zebraniu rejonowym oraz zgromadzeniu OIRP postanawia rada
OIRP odpowiednio w uchwale o zwołaniu zebrania rejonowego (zob. § 15 ust. 2 pkt 3)
oraz w uchwale o zwołaniu zgromadzenia OIRP (zob. § 16 ust. 1 pkt 3). Przywołane
przepisy nie przesądzają tego, że w uchwałach rady OIRP trzeba z góry przesądzić,
jaki sposób głosowania będzie zastosowany podczas zebrania rejonowego albo zgromadzenia OIRP. Z kolei postanowienia § 8 nie wykluczają możliwości posłużenia
się obydwoma sposobami podczas jednego zebrania rejonowego albo zgromadzenia
OIRP – np. w sytuacji, gdyby głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych stało
się z przyczyn technicznych niewykonalne, można w „awaryjnym” trybie przeprowadzić głosowanie za pomocą kart do głosowania, o ile ich przygotowanie okaże się
możliwe.
2. Przepis § 8 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 określa zakres treści umieszczanej na
karcie do głosowania. Jego brzmienie nie przesądza tego, czy karta do głosowania
oznacza kartę do głosowania w wyborach do jednego organu (lub na funkcję), ale
przyjęcie takiego założenia jest zasadne, chociażby z tego powodu, iż każde głosowanie jest przeprowadzane oddzielnie (pozwala to również uniknąć ewentualnych wątpliwości w przypadku umieszczenia na jednej karcie danych dotyczących wyborów
np. do rady OIRP i do okręgowego sądu dyscyplinarnego).
W każdym przypadku na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Jeśli wybory są przeprowadzane podczas
Krajowego Zjazdu, podaje się także, do której OIRP należy kandydat, zaś w przypadku wyborów przeprowadzanych podczas zgromadzenia OIRP – także rejon, do
którego należy kandydat. Z omawianego przepisu można też wysnuć, że w przypadku
wyborów przeprowadzanych podczas zebrania rejonowego, podaje się rejon, do któ-
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rego należy kandydat, chociaż jest to informacja oczywista, gdyż kandydować można
wyłącznie w ramach „swojego” rejonu.
3. Na karcie do głosowania, oprócz wskazanych wyżej danych o kandydatach, zamieszcza się również informację o liczbie mandatów w danych wyborach (§ 8 ust. 4
zdanie pierwsze Uchwały Nr 10/2010). W związku z tym, że przed rozpoczęciem
głosowania w wyborach zgromadzenie OIRP podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia
liczby członków rady OIRP, okręgowej komisji rewizyjnej oraz okręgowego sądu dyscyplinarnego (zob. § 25), wymóg zamieszczania wskazanej informacji na kartach do
głosowania jest nieracjonalny. Należy de lege ferenda zgłosić jego zastąpienie innym
rozwiązaniem, które zapewni, aby w trakcie głosowania w wyborach do tych organów było jasne, jaka liczba ich członków jest wybierana.
4. Przepis § 8 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 wskazuje jedyny dopuszczalny sposób
oddania głosu w wyborach przeprowadzanych za pomocą kart do głosowania, tzn.
postawienie na takiej karcie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Każdy inny sposób oddania głosu (np. postawienie innego znaku w kratce, postawienie znaku „X” obok kratki, niepostawienie żadnego znaku na karcie) powinien
skutkować uznaniem takiego głosu za nieważny.
5. W myśl § 8 ust. 3 Uchwały Nr 10/2010 nie można głosować na większą liczbę
kandydatów niż przewidziana liczba mandatów w danych wyborach, zaś konsekwencją niezastosowania się do tego zakazu (tj. oddania głosu na większą liczbę kandydatów) jest nieważność głosu. W tym kontekście istotne jest zamieszczenie na karcie
do głosowania informacji o liczbie mandatów w danych wyborach (zob. uwaga 3
powyżej).
6. Zgodnie z § 8 ust. 5 Uchwały Nr 10/2010 oddanie głosu wymaga odnotowania
na liście obecności. Można z tego wywnioskować, iż odnotowania na liście obecności
wymaga oddanie głosu w każdym głosowaniu. A zatem jeśli wybory są przeprowadzane poprzez wrzucanie kart głosowania do urny wyborczej, za każdym razem powinno być to odnotowane na liście obecności – dotyczy to w szczególności wyborów
przeprowadzanych podczas Krajowego Zjazdu oraz zgromadzeń OIRP, gdy wybierani są członkowie kilku organów. Brak jest także przesłanek pozwalających na odstąpienie od tego wymogu w przypadku przeprowadzania głosowań dodatkowych (zob.
§ 9 ust. 2). Postanowienie § 8 ust. 5 jest nie tylko trudne do zrealizowania w praktyce,
ale także – co ważniejsze – narusza jeden z aspektów tajności głosowania, którym jest
nieujawnianie faktu oddania głosu (zob. uwaga 2 do § 7), wobec czego trzeba de lege
ferenda wnieść o uchylenie tego przepisu.
7. W § 8 ust. 6 Uchwały Nr 10/2010 uregulowano kwestię głosowania za pomocą
urządzeń elektronicznych. Taki sposób głosowania jest dopuszczalny, z tym że urzą34
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dzenia takie muszą być zabezpieczone przed możliwością nieuprawnionego wpływu
na wyniki głosowania. Ponadto przepis ten stanowi, że wydanie urządzenia elektronicznego wymaga odnotowania na liście obecności w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby głosującej z danego urządzenia. Brzmienie przywołanej regulacji jest
nieco enigmatyczne. Chodzi w nim, jak się wydaje, o dwie kwestie: po pierwsze, sam
fakt „wydania” urządzenia elektronicznego musi być odnotowany na liście obecności;
po drugie, uniemożliwienie identyfikacji osoby głosującej z danego urządzenia dotyczy już głosowania przez tę osobę, a nie samej czynności wydania urządzenia.
8. W przypadku głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych przepisy § 8
ust. 1 i 3 Uchwały Nr 10/2010 stosuje się odpowiednio. Wynika z tego, że podczas poszczególnych głosowań muszą być uwidocznione w sposób czytelny dla głosujących
(np. na ekranie) nazwiska i imiona kandydatów, z podaniem odpowiednio izby lub
rejonu, do którego należy kandydat (zob. uwaga 2 powyżej). Ponadto, zgodnie z § 8
ust. 4 zdanie drugie, w przypadku głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych
przewodniczący komisji skrutacyjnej podaje informację o liczbie mandatów w danych wyborach. Jak stanowi § 8 ust. 3, nie można głosować na większą liczbę kandydatów niż przewidziana liczba mandatów w danych wyborach, zaś konsekwencją
niezastosowania się do tego zakazu jest nieważność głosu. Przepis ten jest w pełni
adekwatny do głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych.

§ 9.
1. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało taką samą liczbę
głosów, a uznanie ich za wybranych spowodowałoby przekroczenie przewidzianej liczby mandatów w danych wyborach, przeprowadza się dodatkowe głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów. Jeżeli w dodatkowym głosowaniu dwóch
lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, o wyborze rozstrzyga
losowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną.
1. Jak w każdej procedurze wyborczej, konieczne jest przyjęcie postanowień określających sposób ustalania wyników wyborów (dokonania wyboru). I tak, podstawową regułę określa § 9 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 stanowiący, że w danych wyborach
wybrany zostaje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Ustalenie, czy głos został ważnie oddany wymaga wzięcia pod uwagę
postanowień § 8.
2. Trzeba podkreślić, że konstrukcja § 9 ust. 1 zakłada, że w głosowaniu można –
co do zasady – oddać wyłącznie głosy „za”. Teoretycznie można dopuścić także głosy
„wstrzymujące”, choć nie ma to znaczenia dla rozstrzygnięcia głosowania. Nie ma
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natomiast tutaj miejsca na głosy „przeciw”, skoro o wynikach głosowania decyduje
liczba ważnie oddanych głosów (na danego kandydata). Powyższy tryb obliczania
wyników dotyczy głosowania w przeprowadzanych na Krajowym Zjeździe wyborach
do Krajowej Rady, Wyższej Komisji Dyscyplinarnej i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz w przeprowadzanych podczas zgromadzenia OIRP wyborach delegatów na
Krajowy Zjazd, do rady OIRP, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz członka Krajowej Rady, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o r.pr.
W sytuacji gdy w danym głosowaniu do organu liczba kandydatów nie jest większa
niż liczba miejsc do obsadzenia, teoretycznie do bycia wybranym może zatem wystarczyć jeden ważnie oddany głos za danym kandydatem.
3. Wyjątek od zasady wybierania kolejno największą liczbą ważnie oddanych głosów stanowi § 10 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010, w myśl którego wybór Prezesa Krajowej
Rady, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, dziekana rady OIRP i rzecznika dyscyplinarnego następuje bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.
4. Postanowienia § 9 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 wskazują sposób postępowania
w przypadku uzyskania przez dwóch lub większą liczbę kandydatów tej samej liczby
głosów. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów
otrzymało taką samą liczbę głosów, a uznanie ich za wybranych spowodowałoby
przekroczenie przewidzianej liczby mandatów w danych wyborach, przeprowadza
się dodatkowe głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów. Przykładowo, jeśli
spośród 6 kandydatów wybieranych jest 5 członków okręgowej komisji rewizyjnej
i 2 kandydatów z najmniejszym poparciem uzyskuje równą liczbę głosów, konieczne
jest przeprowadzenie dodatkowego głosowania z ich udziałem.
5. W przypadku uzyskania ponownie (w dodatkowym głosowaniu) tej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, o wyborze rozstrzyga losowanie
przeprowadzone przez komisję skrutacyjną. Uchwała Nr 10/2010 nie reguluje trybu
przeprowadzenia tego losowania, biorąc wszakże pod uwagę, że stanowi ono element
procedury głosowania, należałoby oczekiwać, żeby odbyło się ono jawnie w obecności uczestników odpowiednio Krajowego Zjazdu, zgromadzenia OIRP albo zebrania
rejonowego.

§ 10.
1. Wybór:
1) Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
2) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego,
3) dziekana rady okręgowej izby radców prawnych,
4) rzecznika dyscyplinarnego
– następuje bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, z zastrzeżeniem
ust. 2 zdanie czwarte.
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2. Jeżeli w wyborach, o których mowa w ust. 1, zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przeprowadza się następne głosowanie.
W następnym głosowaniu biorą udział dwaj kandydaci, którzy kolejno otrzymali
największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli liczbę głosów uprawniającą do
udziału w następnym głosowaniu otrzymało więcej niż dwóch kandydatów, następne głosowanie przeprowadza się z ich udziałem. W następnym głosowaniu
wybrany zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych
głosów. Jeżeli w następnym głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów otrzymało
taką samą największą liczbę głosów, osoba prowadząca obrady zarządza ponowne zgłaszanie kandydatur i nowe głosowanie. Przepisów § 18–24 nie stosuje się.
Zgłoszony kandydat jest obowiązany oświadczyć, ustnie albo na piśmie, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli w wyborach, o których mowa w ust. 1, zgłoszono tylko jednego kandydata i w pierwszym głosowaniu nie otrzymał on bezwzględnej większości ważnie
oddanych głosów, osoba prowadząca obrady zarządza ponowne zgłaszanie kandydatur i nowe głosowanie. Przepisów § 18–24 nie stosuje się. Zgłoszony kandydat jest obowiązany oświadczyć, ustnie albo na piśmie, czy wyraża zgodę na
kandydowanie.
1. Przepis § 10 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 stanowi wyjątek od zasady wybierania kolejno największą liczbą ważnie oddanych głosów, o której mowa w § 9 ust. 1.
Wybór Prezesa Krajowej Rady i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego (podczas
Krajowego Zjazdu) oraz dziekana rady OIRP i rzecznika dyscyplinarnego (podczas
zgromadzenia OIRP) następuje bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.
2. Bezwzględna większością głosów oznacza, że jeśli został zgłoszony jeden kandydat na daną funkcję, to w głosowaniu liczba głosów za tym kandydatem musi być
większa niż oddanych przeciw i wstrzymujących się (innymi słowy, musi on uzyskać powyżej 50% ważnie oddanych głosów). Jest to zatem wymóg diametralnie inny
niż zwykła większość głosów, kiedy to do dokonania wyboru wystarczy uzyskanie
np. jednego głosu „za” przy pozostałych wstrzymujących się. Jeśli natomiast zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to do bycia wybranym na dane stanowisko nie
wystarczy uzyskanie po prostu największej liczby głosów spośród kandydatów, lecz
jeden z nich musi przekroczyć próg 50% ważnie oddanych głosów. Ustalenie, czy głos
został ważnie oddany wymaga wzięcia pod uwagę postanowień § 8.
3. Zgodnie z § 10 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010, jeżeli we wskazanych wyborach zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów
nie uzyskał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przeprowadza się następne głosowanie. W tym głosowaniu biorą udział dwaj kandydaci, którzy kolejno
otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli liczbę głosów uprawniaTomasz Jaroszyński
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jącą do udziału w następnym głosowaniu otrzymało więcej niż dwóch kandydatów,
następne głosowanie przeprowadza się z ich udziałem. Przykładowo, w głosowaniu
w wyborach na dziekana rady OIRP, w którym oddano 300 ważnych głosów, jeden
kandydat otrzymał 120 głosów, a dwóch kolejnych po 90 głosów; w rezultacie w kolejnej turze pod głosowanie poddaje się wszystkie trzy kandydatury.
4. W następnym głosowaniu przestaje obowiązywać wymóg uzyskania bezwzględnej większości głosów – zostaje wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę
ważnie oddanych głosów. Jeżeli jednak w tym głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów otrzymało taką samą największą liczbę głosów (posługując się powyższym
przykładem – rozkład głosów wygląda tak: 110, 110, 80), osoba prowadząca obrady
(odpowiednio Krajowego Zjazdu albo zgromadzenia OIRP) zarządza ponowne zgłaszanie kandydatur i nowe głosowanie. Nie ma formalnych przeszkód co do zgłoszenia w tym trybie kandydatur osób, które były zgłoszone pierwotnie.
5. Zgłoszony w powyższym trybie kandydat jest obowiązany oświadczyć, ustnie
albo na piśmie, czy wyraża zgodę na kandydowanie. W takiej sytuacji nie stosuje
się przepisów § 18–24 Uchwały Nr 10/2010 dotyczących zgłaszania i rejestrowania
kandydatów przez okręgową komisję wyborczą. Ze względu na to, że wśród wyłączonych ze stosowania przepisów znajduje się § 19, który zastrzega pisemną (alternatywnie elektroniczną) formę zgłaszania kandydatów oraz określa wymagane informacje o zgłaszającym (imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę radców prawnych),
nasuwa się pytanie o zastosowanie tych wymogów w szczególnej sytuacji ponownego zgłaszania kandydatur. Brak jest podstaw normatywnych do ich zastosowania, z czego można wnioskować, że zgłoszenie może być dokonane w formie ustnej. Natomiast osoba zgłaszająca musi spełniać warunek określony w § 4a Uchwały
Nr 10/2010, tzn. musi to być odpowiednio delegat na Krajowy Zjazd albo członek
zgromadzenia OIRP.
6. Wymaga podkreślenia, że wyłączone ze stosowania postanowienia § 18–24
Uchwały Nr 10/2010 dotyczą kandydatów na dziekana rady OIRP oraz rzecznika
dyscyplinarnego, natomiast w komentowanym przepisie nie odniesiono się w ogóle
do § 28a, który stanowi przede wszystkim o tym, że zgłoszenie kandydata na Prezesa
Krajowej Rady oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego następuje w formie pisemnej do Krajowej Komisji Wyborczej do 30 dnia przed dniem rozpoczęcia Krajowego Zjazdu. Wymóg zastosowania tej regulacji oznaczałby, że w razie niewybrania
Prezesa Krajowej Rady lub Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego ponowne zgłaszanie kandydatur i nowe głosowanie nie mogłoby nastąpić podczas tego samego Krajowego Zjazdu, co naruszałoby ratio legis § 10 ust. 2 i 3. Wobec tego można założyć,
że niewyłączenie stosowania § 28a było omyłką uchwałodawcy, a procedura ponownego zgłaszania kandydatur i głosowania podczas Krajowego Zjazdu powinna przebiegać jak w analogicznej sytuacji podczas zgromadzenia OIRP. Dla jasności sprawy
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należałoby wszakże zgłosić de lege ferenda potrzebę nowelizacji Uchwały Nr 10/2010
w tym zakresie.
7. W razie ponownego zgłoszenia kandydatów adekwatne pozostają postanowienia § 6 ust. 3 i 4 Uchwały Nr 10/2010. Zgodnie z nimi przed przeprowadzeniem
głosowania kandydaci na Prezesa Krajowej Rady, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, dziekana rady OIRP oraz rzecznika dyscyplinarnego informują o: 1) przebiegu
swojej pracy zawodowej, w tym jako radcy prawnego, 2) dotychczasowej działalności
w samorządzie radców prawnych, 3) zamierzeniach, jakie chcieliby realizować po
objęciu funkcji, natomiast radcowie prawni stanowiący zgromadzenie OIRP oraz delegaci na Krajowy Zjazd mają prawo zadawania pytań każdemu spośród kandydatów
(zob. uwaga 7 do § 6).
8. W myśl § 10 ust. 3 Uchwały Nr 10/2010, jeżeli w wyborach określonych w ust. 1
zgłoszono tylko jednego kandydata i w pierwszym głosowaniu nie otrzymał on bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, osoba prowadząca obrady (Krajowego Zjazdu albo zgromadzenia OIRP) zarządza ponowne zgłaszanie kandydatur
i nowe głosowanie. Zgłoszony kandydat jest obowiązany oświadczyć, ustnie albo na
piśmie, czy wyraża zgodę na kandydowanie. W takiej sytuacji nie stosuje się przepisów § 18–24 Uchwały Nr 10/2010 dotyczących zgłaszania i rejestrowania kandydatów przez okręgową komisję wyborczą. Procedura zgłaszania kandydatów w tym trybie przebiega tak samo jak w sytuacji opisanej w § 10 ust. 2 (zob. uwagi 5–7 powyżej).
9. Postanowienia Uchwały Nr 10/2010 nie obejmują sytuacji, w której spośród
kandydatur ponownie zgłoszonych w trybie § 10 ust. 2 albo 3 nie uda się dokonać
wyboru. Wydaje się, że w takiej sytuacji wybory przeprowadza się po raz kolejny,
znowu stosując § 10 ust. 2 albo 3.

§ 11.
1. Wybory są ważne jeżeli zostały przeprowadzone w obecności co najmniej połowy liczby radców prawnych, którym przysługuje prawo wybierania w danych
wyborach.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wyborów odbywających się podczas zebrań
rejonowych zwołanych w drugim lub kolejnych terminach.
1. Postanowienia § 11 Uchwały Nr 10/2010 regulują kwestię kworum wymaganego do dokonania ważnego wyboru. W myśl § 11 ust. 1 wybory do organów i na
stanowiska, wymienione w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010, przeprowadzanych podczas Krajowego Zjazdu, zgromadzenia OIRP oraz zebrań rejonowych (w pierwszym
terminie), są ważne, jeżeli zostały przeprowadzone w obecności co najmniej połowy
liczby radców prawnych, którym przysługuje prawo wybierania w danych wyborach.
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Wprowadzony tym przepisem wymóg dotyczy każdego indywidualnego głosowania,
a zatem ważność wyboru do danego organu lub na daną funkcję powinna być oceniana odrębnie. Z formalnego punktu widzenia omawiany wymóg dotyczy wyłącznie
głosowań na kandydatów w wymienionych wyborach, nie obejmuje zaś innych głosowań (np. w sprawach formalnych), które odbywają się w trakcie Krajowego Zjazdu,
zgromadzenia OIRP i zebrań rejonowych.
2. Jeśli chodzi o rozumienie użytego w komentowanym przepisie sformułowania
„w obecności”, to przede wszystkim nie należy go utożsamiać z grupą osób biorących
udział w głosowaniu (głosujących), ponieważ jest oczywiste, że osoba uprawniona
do głosowania i obecna w miejscu obrad może (celowo albo przypadkowo) nie oddać głosu. Co do metody sprawdzenia kworum (liczby obecnych osób) potencjalnie
można przyjąć dwie podstawowe opcje. Po pierwsze, przed każdym głosowaniem
zostaje dokonane przeliczenie (przez wyznaczone w tym celu osoby albo za pomocą
elektronicznych urządzeń do głosowania) uprawnionych osób obecnych w miejscu
obrad („na sali”) i każdorazowo stwierdza się, czy kworum zostało osiągnięte. Po
drugie, kworum można stwierdzić na podstawie listy obecności – jeśli zostanie ono
stwierdzone przed pierwszym głosowaniem w wyborach, przyjmuje się spełnienie
wymogu na potrzeby wszystkich głosowań. Z pragmatycznego punktu widzenia na
aprobatę zasługuje drugie rozwiązanie, przy czym argumentem jest nie tylko jego
praktyczność (nie ma potrzeby powtarzania sprawdzania kworum przed każdym
głosowaniem), ale także uniemożliwienie wpływania na przebieg głosowań poprzez
celowe działanie (tzw. zrywanie kworum). Przybycie uprawnionego radcy prawnego
na dany zjazd (zgromadzenia, zebranie) potwierdzone podpisem na liście obecności
oraz spoczywający na nim obowiązek oddania głosu (zob. § 7 ust. 2 zdanie drugie)
powinny być wystarczającymi przesłankami do uznania tego za obecność w trakcie
głosowania.
3. Kwestię prawa wybierania (czynnego prawa wyborczego) regulują postanowienia § 3 Uchwały Nr 10/2010. W ich świetle prawo to przysługuje w wyborach
przeprowadzanych podczas: Krajowego Zjazdu – delegatom na ten Krajowy Zjazd,
zgromadzenia OIRP – radcom prawnym stanowiącym to zgromadzenie OIRP (bezpośrednio albo jako delegaci), zebrania rejonowego – radcom prawnym należącym
do tego rejonu, z zastrzeżeniem że w przypadku danego radcy prawnego nie zachodzą przesłanki wyłączenia albo ograniczenia prawa wybierania, o których mowa
w § 3 ust. 4.
4. W § 11 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 określono wyjątek od reguły dotyczącej kworum, opisanej w ust. 1. A mianowicie wymogu, aby do ważności wyborów konieczne było ich przeprowadzenie w obecności co najmniej połowy liczby radców prawnych, którym przysługuje prawo wybierania w danych wyborach, nie stosuje się do
wyborów odbywających się podczas zebrań rejonowych zwołanych w drugim lub
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kolejnych terminach. Wynika z tego, że na zebraniu rejonowym zwołanym w pierwszym terminie wskazany wymóg obowiązuje, natomiast w następnych terminach dla
ważności wyborów delegatów na zgromadzenie OIRP nie jest wymagana obecność
konkretnej minimalnej liczby radców prawnych uprawnionych do głosowania.
W związku z tym, że termin zebrania rejonowego jest ustalany przez radę OIRP
w uchwale o zwołaniu takiego zebrania (zob. § 15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr 10/2010),
racjonalnym rozwiązaniem jest ustalenie w takiej uchwale także drugiego terminu
zebrania rejonowego. W przeciwnym razie w sytuacji braku kworum na zebraniu
rejonowym zwołanym w pierwszym terminie, a co za tym idzie niemożności dokonania ważnego wyboru delegatów na zgromadzenie OIRP, rada OIRP byłaby zobligowana do podjęcia nowej uchwały o zwołaniu zebrania rejonowego.
5. W myśl § 17 ust. 2 Regulaminu Krajowego Zjazdu Sekretarz Krajowej Rady
zarządza niezwłoczne ogłoszenie wyników wyborów na stronie internetowej KIRP.
W myśl § 18 ust. 2 Regulaminu zgromadzenia OIRP dziekan rady OIRP zarządza
niezwłoczne ogłoszenie wyników wyborów przeprowadzanych na zgromadzeniu poprzez zamieszenie ich na stronie internetowej OIRP.

§ 12.
Mandaty delegatów na zgromadzenie okręgowej izby i delegatów na Krajowy
Zjazd Radców Prawnych są ważne również na nadzwyczajnym zgromadzeniu
okręgowej izby i na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych,
przeprowadzonych w toku danej kadencji.
1. Przepis § 12 Uchwały Nr 10/2010 odnosi się do kwestii częściowo wykraczających poza przeprowadzanie wyborów do organów samorządu radcowskiego. Przyczyną jego wprowadzenia – jak się wydaje – była chęć rozwiania wątpliwości interpretacyjnych co do statusu delegatów na zgromadzenie OIRP i delegatów na Krajowy
Zjazd, które mogły pojawiać się w związku z tym, że zarówno zgromadzenie OIRP,
jako i Krajowy Zjazd na tle innych organów samorządu radców prawnych działają
odmiennie, gdyż tylko w trybie odbywania rzadko zwoływanych posiedzeń.
2. Z komentowanego przepisu wynika po pierwsze, że mandaty delegatów na
zgromadzenie OIRP są ważne również na nadzwyczajnym zgromadzeniu OIRP
przeprowadzonym w toku danej kadencji. Aby ocenić tę regulację, należy sięgnąć do
przepisów ustawy o r.pr., stanowiących o zgromadzeniu OIRP jako organie samorządu radców prawnych w rozumieniu art. 42 ust. 1 tej ustawy. I tak, zgodnie z art. 50
ust. 3 ustawy o r.pr. zgromadzenie OIRP zwołuje rada OIRP raz do roku, natomiast
zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o r.pr. nadzwyczajne zgromadzenie OIRP zwołuje rada
OIRP z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Rady, prezydium rady OIRP,
okręgowej komisji rewizyjnej lub jednej trzeciej członków OIRP. Wobec tego, że
art. 43 ust. 1 ustawy o r.pr. określa, iż kadencja organów samorządu radcowskiego
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trwa 4 lata, nie powinno ulegać wątpliwości, że zgromadzenie OIRP, które tworzą
delegaci wybrani na zebraniach rejonowych, zostaje wybrane na całą kadencję. Nie
nasuwa problemu stwierdzenie, że ważność mandatu delegata obejmuje zgromadzenia OIRP zwoływane co roku w trakcie kadencji, więc jest też jasne, że dotyczy to
nadzwyczajnych zgromadzeń OIRP, które przecież nie są innym organem, lecz tym
samym zgromadzeniem OIRP, tyle że zwołanym w innym trybie. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego zgromadzenia OIRP powinny być kwestie związane z „nadzwyczajną” okolicznością uzasadniającą potrzebę jego zwołania. Można do nich zaliczyć
uzupełnienie składu organu OIRP lub wybór na funkcję, w razie wygaśnięcia mandatu członka tego organu lub osoby sprawującej funkcję (zob. § 35 ust. 2–2c Uchwały
Nr 10/2010).
3. Z § 12 Uchwały Nr 10/2010 wynika po drugie, że mandaty delegatów na Krajowy Zjazd są ważne również na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe, przeprowadzonym w toku danej kadencji. Analogicznie jak w przypadku zgromadzenia OIRP,
kwestia ta wydaje się nieproblematyczna na tle odpowiednich przepisów ustawy
o r.pr. Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy o r.pr. Krajowy Zjazd jest zwoływany przez
Krajową Radę, natomiast zgodnie z art. 58 ust. 1 tej ustawy Nadzwyczajny Krajowy
Zjazd jest zwoływany przez Krajową Radę z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezydium Krajowej Rady, Wyższej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej
rad OIRP.
Z art. 43 ust. 1 ustawy o r.pr, który określa, iż kadencja organów samorządu radcowskiego trwa 4 lata, wynika, że Krajowy Zjazd, który tworzą delegaci wybrani na
zgromadzeniach OIRP, zostaje wybrany na całą kadencję. Nadzwyczajny Krajowy
Zjazd nie jest innym organem, ale tym samym co „zwykły” Krajowy Zjazd, tylko
zwołanym w innym trybie. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
powinny być wyłącznie kwestie związane z „nadzwyczajną” okolicznością uzasadniającą potrzebę jego zwołania.

§ 13.
1. Kadencja nowo wybranego organu rozpoczyna się z dniem jego ukonstytuowania się, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kadencja organu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 i 11, oraz osoby wybranej
na funkcję, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 8, rozpoczyna się z dniem wyboru.
3. W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu Prezesa Krajowej Rady
Radców Prawnych, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, dziekana rady okręgowej izby radców prawnych, rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych, nowo wybrany Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Główny
Rzecznik Dyscyplinarny, dziekan rady okręgowej izby radców prawnych, rzecznik dyscyplinarny okręgowej izby radców prawnych pełnią funkcję do końca tej
kadencji.
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1. Przepisy § 13 Uchwały Nr 10/2010 regulują kwestie wyznaczenia początku kadencji wybranego organu i osoby wybranej na funkcję (ust. 1 i 2) oraz sprawowania
mandatu przez osoby wybrane w trakcie kadencji (ust. 3). Są to zatem kwestie wykraczające poza przeprowadzenie wyborów, ale mające z nimi związek.
2. Art. 43 ust. 1 ustawy o r.pr. stanowi, że kadencja organów samorządu radcowskiego trwa cztery lata. Wyznaczenie początku kadencji pozwala zatem ustalić
czas trwania kadencji danego organu, a tym samym służy dochowaniu wskazanej
dyspozycji ustawowej. Ma to tym większe znaczenie, że terminy przeprowadzania
wyborów w poszczególnych OIRP oraz na poziomie KIRP są zróżnicowane, a więc
przyjęcie jednolitego sposobu określania początku (trwania) kadencji organów samorządowych ma zapewnić spójność funkcjonowania całego samorządu radcowskiego.
3. Zgodnie z § 13 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 kadencja nowo wybranego organu
rozpoczyna się – co do zasady – z dniem jego ukonstytuowania się. Dotyczy to
przede wszystkim Krajowej Rady, Wyższej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, rady OIRP, okręgowej komisji rewizyjnej oraz okręgowego sądu dyscyplinarnego. Jeśli idzie o pojęcie „ukonstytuowania się”, to w przypadku wszystkich
wymienionych organów, które są organami kolegialnymi, należy przez to rozumieć
zebranie się ich na pierwszym posiedzeniu. A zatem kadencja tych organów rozpoczyna się z dniem, w którym odbywa się ich pierwsze posiedzenie po wyborach, na
których dokonano wyboru ich członków.
4. W myśl § 37 Regulaminu działalności organów samorządu, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Krajowej Rady zwołuje nowo wybrany Prezes Krajowej Rady na
dzień przypadający w terminie 14 dni od dnia zakończenia Krajowego Zjazdu, na
którym wybrano nową Krajową Radę. Pierwsze posiedzenie Wyższej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes Krajowej Rady w terminie 21 dni od daty zakończenia Krajowego Zjazdu (§ 37 Regulaminu).
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady OIRP zwołuje nowo wybrany dziekan
rady OIRP na dzień przypadający w terminie 14 dni od dnia zamknięcia zgromadzenia OIRP, na którym wybrano nową radę OIRP (§ 8 Regulaminu). Pierwsze posiedzenie okręgowej komisji rewizyjnej zwołuje dziekan rady OIRP w terminie 21 dni
od dnia zakończenia zgromadzenia OIRP (§ 29 Regulaminu).
5. Reguła, iż kadencja nowo wybranego organu rozpoczyna się z dniem jego ukonstytuowania się, dotyczy również Krajowego Zjazdu oraz zgromadzenia OIRP. W ich
przypadku za początek kadencji należałoby uznać dzień, w którym rozpoczyna się
odpowiednio – pierwsze posiedzenie Krajowego Zjazdu (w nowym składzie – delegatów wybranych w poszczególnych OIRP) oraz pierwsze posiedzenie zgromadzenia OIRP (w nowym składzie – delegatów wybranych na zebraniach rejonowych).
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Problematyczne byłoby natomiast odniesienie zasady kadencyjności do zgromadzeń
OIRP, w których liczba członków nie przekracza 300 osób, a więc nie zachodziłaby
konieczność wyboru delegatów. W takim przypadku – zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy
o r.pr. – w zgromadzeniu OIRP uczestniczą bowiem wszyscy radcowie prawni należący do danej OIRP.
6. W odniesieniu do wszystkich wymienionych wyżej organów samorządu radcowskiego, będących organami kolegialnymi, należy pamiętać, że zasada kadencyjności (a co za tym idzie wyznaczanie początku kadencji) stosuje się do nich jako
organów, a nie ich członków. To rozróżnienie jest szczególnie ważne w stosunku
do delegatów na zgromadzenie OIRP oraz delegatów na Krajowy Zjazd. Dokonanie
ich wyboru (co może nastąpić nawet na kilka miesięcy przed pierwszym posiedzeniem tych organów) nie oznacza, że rozpoczyna się ich kadencja. W przypadku tych
delegatów trzeba także pamiętać o § 12, zgodnie z którym ich mandaty na zgromadzenie OIRP i na Krajowy Zjazd są ważne również na nadzwyczajnym zgromadzeniu OIRP i na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe, przeprowadzonych w toku danej
kadencji.
7. Zasada kadencyjności nie odnosi się do zebrań rejonowych, gdyż nie są one
organami samorządu radcowskiego w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr. ani
organami w rozumieniu Uchwały Nr 10/2010.
8. Z § 13 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 wynika, że kadencja Głównego Rzecznika
Dyscyplinarnego oraz rzecznika dyscyplinarnego rozpoczyna się z dniem wyboru
odpowiednio przez Krajowy Zjazd oraz zgromadzenie OIRP. Wobec tego, że rzecznicy są organami samorządu radców prawnych o charakterze monokratycznym, takie
rozwiązanie nie nasuwa wątpliwości.
9. Reguły określone w § 13 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 korespondują z przepisem
art. 43 ust. 1 in fine ustawy o r.pr., w myśl którego kadencja organów samorządu
radcowskiego trwa cztery lata, jednakże organy są obowiązane działać do czasu
ukonstytuowania się nowo wybranych organów. Ma to na celu zagwarantowanie
ciągłości funkcjonowania organów samorządowych na wypadek przeprowadzenia
wyborów po upływie kadencji lub ukonstytuowania się nowo wybranych organów
po upływie poprzedniej kadencji. Wiążą się z tym także postanowienia § 16 ust. 1
Uchwały Nr 10/2010 (zgromadzenie OIRP, na którym przeprowadza się wybory,
zwołuje rada OIRP na termin przypadający najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia poprzedniej kadencji zgromadzenia OIRP) oraz § 27 Uchwały Nr 10/2010
(Krajowy Zjazd, na którym przeprowadza się wybory, zwołuje Krajowa Rada na termin przypadający najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia poprzedniej kadencji Krajowego Zjazdu).
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10. Z § 13 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 wynika ponadto, że kadencja Prezesa Krajowej Rady oraz dziekana rady OIRP rozpoczyna się z dniem wyboru odpowiednio
przez Krajowy Zjazd oraz zgromadzenie OIRP. Osoby te nie są odrębnymi organami
w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr., a co za tym idzie nie dotyczy ich przepis art. 43 ust. 1 tej ustawy określający trwanie kadencji organu na 4 lata. Skoro ani
w ustawie, ani w Uchwale Nr 10/2010 nie ustalono okresu kadencji wskazanych osób,
pojawia się pytanie, w jaki sposób wyznacza się koniec ich kadencji. Odpowiedź nasuwa komentowany przepis – skoro z dniem wyboru rozpoczyna się kadencja Prezesa Krajowej Rady oraz dziekana rady OIRP, to w tym samym dniu kończy się poprzednia kadencja osób sprawujących te funkcje.
11. Powyższe ustalenia komplikuje fakt, że dziekan rady OIRP wchodzi w skład tej
rady, zaś Prezes Krajowej Rady – w skład Krajowej Rady, a kadencja tych organów
rozpoczyna się (i kończy) z dniem ich ukonstytuowania się. Wprowadzenie odrębnych terminów początku kadencji dla osób sprawujących funkcję oraz organów jest
niepotrzebne, bowiem prowadzi do sytuacji, gdy w przypadku wyboru nowego dziekana rady OIRP (Prezesa Krajowej Rady) rozpoczyna on od razu swoją kadencję, zaś
do czasu zebrania się nowo wybranej rady OIRP (Krajowej Rady) formalnie działa
poprzednia rada OIRP (Krajowa Rada) (zob. uwaga 9 powyżej). Osobom sprawującym funkcję dziekana rady OIRP i Prezesa Krajowej Rady przysługują wprawdzie
pewne indywidualne kompetencje (zob. uwagi do § 17), lecz przede wszystkim ich
rola dotyczy działania odpowiednio rady OIRP i Krajowej Rady (co podkreśla sama
nomenklatura – dziekan rady OIRP, a nie „dziekan OIRP”). Nowo wybrany dziekan
rady OIRP rozpoczyna swoją kadencję, a do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej rady OIRP (w której skład wchodzi) działa rada OIRP poprzedniej kadencji
(której dziekan zakończył swoją kadencję).
12. Przepis § 13 ust. 3 Uchwały Nr 10/2010 przesądza, iż w przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu Prezesa Krajowej Rady, Głównego Rzecznika
Dyscyplinarnego, dziekana rady OIRP, rzecznika dyscyplinarnego, nowo wybrany
odpowiednio Prezes Krajowej Rady, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, dziekan rady
OIRP, rzecznik dyscyplinarny pełnią funkcję do końca tej kadencji. Regulacja ta
wydaje się być tzw. naddatkiem legislacyjnym. Skoro art. 43 ust. 1 ustawy o r.pr.
stanowi, iż kadencja organów samorządu radcowskiego trwa cztery lata, nie ulega
wątpliwości, że Główny Rzecznik Dyscyplinarny i rzecznicy dyscyplinarni są powołani na 4-letnią kadencję, a objęcie mandatu w trakcie kadencji uprawnia wyłącznie do dokończenia trwającej kadencji. W przypadku Prezesa Krajowej Rady
i dziekana rady OIRP ich status członków odpowiednio Krajowej Rady i rady OIRP
(pomimo pewnych odmienności odnośnie do początku kadencji – zob. uwaga 11
powyżej) także wiąże okres sprawowania tej funkcji z okresem 4 lat kadencji tych
organów.
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13. Jeśli chodzi o wygaśnięcie w trakcie kadencji mandatu Prezesa Krajowej Rady
lub Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego (zob. § 29 Uchwały Nr 10/2010), trzeba
pamiętać, że wówczas na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy o r.pr. ich wybór należy do
zakresu działania Krajowej Rady.
14. Jeśli w trakcie kadencji wygasa mandat dziekana rady OIRP lub rzecznika dyscyplinarnego (zob. § 29 Uchwały Nr 10/2010), to w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory na tę funkcję lub tego organu (zob. § 35
ust. 2 Uchwały Nr 10/2010).
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Rozdział II.
Wybory przeprowadzane w okręgowej izbie
radców prawnych

§ 14.
1. W zgromadzeniu okręgowej izby uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący do danej izby oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli liczba członków okręgowej izby radców prawnych przekracza 300 osób,
zgromadzenie okręgowej izby stanowią delegaci wybrani na zebraniach rejonowych.
1. Przepis § 14 Uchwały Nr 10/2010 stanowi niemal dosłowne powtórzenie treści
art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o r.pr. Należy odnotować, że jest to sprzeczne z § 137 ZTP,
zgodnie z którym w uchwale i zarządzeniu (tzn. aktach normatywnych o charakterze
wewnętrznym) nie powtarza się przepisów ustaw oraz przepisów innych aktów normatywnych. Wadliwość takiego zabiegu legislacyjnego leży przede wszystkim w tym,
że adresaci aktu wewnętrznie obowiązującego mogą być wprowadzeni w błąd co do
rzeczywistego umocowania danej normy prawnej w systemie prawa. W omawianym
przypadku ten zarzut nie jest szczególnie mocny, ponieważ krąg adresatów Uchwały
Nr 10/2010 jest zasadniczo tożsamy z kręgiem adresatów ustawy o r.pr., więc powinni mieć oni świadomość istnienia regulacji art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o r.pr. Poza tym
powtórzenie przepisu ustawowego w akcie niższej rangi może być niekiedy usprawiedliwione potrzebą zawarcia w takim akcie całościowego unormowania danej kwestii.
W związku z powyższym uwagi przedstawione odnośnie do § 14 Uchwały
Nr 10/2010 stanowią jednocześnie komentarz do art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o r.pr., gdyż
to w tych przepisach przesądzono o kształcie zgromadzenia OIRP.
2. Zgromadzenie OIRP jest organem samorządu radców prawnych w rozumieniu
art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr. Jego członkami mogą być wyłącznie radcowie prawni
(art. 42 ust. 2 ustawy o r.pr.). Przepis art. 50 ust. 1 ustawy o r.pr. (tożsamy z § 14 ust. 1
Uchwały Nr 10/2010), zgodnie z którym w zgromadzeniu OIRP uczestniczą wszyscy
radcowie prawni należący do danej izby oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy
tej izby, w zestawieniu z art. 49 ust. 1 ustawy o r.pr. stanowiącym, że radcowie prawni
i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu tworzą OIRP, nasuwa
się pytanie, jaka jest różnica pomiędzy OIRP a jej zgromadzeniem. Należy przyjąć,
że izba jest to stała struktura (jak określa art. 5 ust. 2 ustawy o r.pr., jest ona jednostką organizacyjną samorządu posiadającą osobowość prawną), którą tworzą wszyscy
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radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na jej terenie. Z kolei zgromadzenie OIRP jest to zebranie tych radców prawnych oraz aplikantów radcowskich z danej izby, którzy w nim faktycznie uczestniczą. Niezręczne jest więc sformułowanie, iż
w zgromadzeniu uczestniczą „wszyscy” radcowie prawni i aplikanci radcowscy. Teoretycznie jest to możliwe, jednak w praktyce zgromadzenie OIRP stanowią te spośród
uprawnionych osób tworzących izbę, które przybyły na zwołane zgromadzenie. Niefortunne jest również zastosowanie odmiennej terminologii w art. 50 ust. 1 ustawy
o r.pr. (w zgromadzeniu „uczestniczą”) oraz ust. 2 tego artykułu (zgromadzenie „stanowią”). W obu przypadkach chodzi przecież o uregulowanie tego samego – kto stanowi (tworzy) zgromadzenie OIRP, a nie tego, kto w nim uczestniczy (bierze udział).
3. Wobec tego, że do uczestnictwa w zgromadzeniu OIRP są uprawnieni wszyscy
radcowie prawni z danej izby, uwzględniając art. 49 ust. 1 ustawy o r.pr., dotyczy
to wszystkich radców wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez radę
OIRP. Powstaje pytanie, jakie znaczenie w tym kontekście mają regulacje dotyczące
ograniczenia czynnego prawa wyborczego, o których mowa w § 3 ust. 4 Uchwały
Nr 10/2010 (zob. uwaga 7 do § 3). Z postanowień tych nie można wysnuć wniosku,
iż pozbawiają one daną osobę statusu członka zgromadzenia OIRP. Radca prawny
pozbawiony czynnego prawa wyborczego może uczestniczyć w zgromadzeniu OIRP,
także w takim, podczas którego są przeprowadzane wybory, jednak bez możliwości
wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach do organów samorządu. Problematyczna
jest natomiast kwestia, czy taki radca prawny może uczestniczyć w głosowaniu nad
uchwałami. Chociaż przytoczone regulacje Uchwały Nr 10/2010 stosuje się wyłącznie
do przeprowadzania wyborów do organów samorządu radcowskiego, to dopuszczenie do głosowania w innych sprawach osób, wobec których zastosowano takie środki
jak wymienione w § 3 ust. 4, może nasuwać zastrzeżenia. Z tego powodu należałoby
postulować de lege ferenda uregulowanie tej kwestii.
4. Z użytego w art. 50 ust. 1 ustawy o r.pr. (i § 14 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010) sformułowania, że w zgromadzeniu OIRP uczestniczą, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby, wynika – tak jak w przypadku radców prawnych – że wskazani aplikanci mogą wziąć udział w takim zgromadzeniu. Należy przyjąć, że uczestniczenie
„bez prawa głosu” oznacza nie tylko brak uprawnienia do głosowania w wyborach
do organów, ale także w jakiejkolwiek innej sprawie rozstrzyganej przez zgromadzenie OIRP w drodze głosowania. Pokazuje to wąski zakres uprawnienia przyznanego
aplikantom radcowskim, których udział w zgromadzeniu OIRP sprowadza się do odgrywania roli obserwatorów. W pewnym stopniu jest to uzasadnione tym, że status
aplikanta radcowskiego nie jest tożsamy z pozycją radcy prawnego. Aplikanci radcowscy nie są jeszcze upoważnieni do współkształtowania samorządu radcowskiego,
chociaż są już jego członkami.
Należy także odnotować, że wymienienie aplikantów radcowskich jako osób
„uczestniczących” w zgromadzeniu OIRP nie jest spójne z uregulowaniem art. 50
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ust. 2 ustawy o r.pr., albowiem gdy zgromadzenie OIRP stanowią delegaci, udział
w nim aplikantów nie jest w ustawie o r.pr. w ogóle przewidziany.
Na powyższym tle zastanawiające jest ratio legis postanowienia § 26 ust. 1 Uchwały
Nr 10/2010, zgodnie z którym aplikanci radcowscy wybierają spośród siebie po jednym przedstawicielu z każdego roku aplikacji na zgromadzenie OIRP.
5. Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o r.pr. (i § 14 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010), jeżeli
liczba członków OIRP przekracza 300 osób, zgromadzenie OIRP stanowią delegaci
wybrani na zebraniach zwołanych dla poszczególnych rejonów objętych działalnością danej izby. Przepis ten stanowi lex specialis względem art. 50 ust. 1 ustawy o r.pr.
Ma on na celu usprawnienie funkcjonowania zgromadzenia OIRP. Wydaje się, że
granica 300 osób jest stosunkowo niskim progiem, skoro jest w nim mowa o „członkach OIRP”, czyli łącznie radcach prawnych i aplikantach radcowskich. Zebranie się
takiej liczby osób nie wydaje się zbyt dużym wyzwaniem logistycznym. Trzeba też
odnotować, że przy takiej liczebności izby rzeczywista liczba uczestników zgromadzenia jest z reguły znacznie mniejsza (zob. uwaga 1 powyżej). Z brzmienia omawianej regulacji wynika, że przekroczenie 300 członków OIRP skutkuje obligatoryjnie
zastosowaniem formuły działania poprzez delegatów. W takich izbach zgromadzenie
OIRP tworzą więc nie wszyscy członkowie izby, lecz (w ich imieniu) delegaci wybrani
na zebraniach rejonowych. Trzeba przy tym pamiętać, że taki organ nosi nazwę zgromadzenie OIRP, a nie „zgromadzenie delegatów OIRP”.

§ 15.
1. Rejony, o których mowa w § 2 pkt 1, oraz sposób obliczania liczby delegatów
z poszczególnych rejonów ustala zgromadzenie okręgowej izby. Liczba delegatów
z poszczególnych rejonów jest proporcjonalna do liczby radców prawnych w rejonie w dniu 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory.
1a. Przynależność radcy prawnego do danego rejonu ustala się według stanu na
dzień 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory.
1b. W przypadku radcy prawnego, który został wpisany na listę radców prawnych
po dniu 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory, jego przynależność
do danego rejonu ustala się według stanu na dzień dokonania wpisu na listę radców prawnych.
1c. W przypadku przeniesienia wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych
prowadzonej w innej okręgowej izbie radców prawnych, po dniu 1 stycznia roku,
w którym przeprowadza się wybory, jego przynależność do danego rejonu ustala
się według stanu na dzień, w którym uchwała o przeniesieniu wpisu stała się ostateczna.
2. Zebrania rejonowe zwołuje rada okręgowej izby radców prawnych na termin
umożliwiający odbycie zgromadzenia okręgowej izby. W uchwale o zwołaniu zebrania rejonowego rada okręgowej izby radców prawnych postanawia o:
Tomasz Jaroszyński
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1) terminie, miejscu ze wskazaniem adresu oraz proponowanym porządku zebrania;
2) formie i terminie zgłaszania kandydatów;
3) sposobie głosowania na zebraniu;
4) powołaniu i składzie okręgowej komisji wyborczej.
3. O treści uchwały informuje się w formie pisemnej radców prawnych stanowiących zebranie rejonowe na co najmniej 45 dni przed dniem, na który zwołano
zebranie.
1. W myśl § 15 ust. 1 zdanie pierwsze Uchwały Nr 10/2010 rejony oraz sposób
obliczania liczby delegatów z poszczególnych rejonów ustala zgromadzenie OIRP.
Należy podkreślić, że to postanowienie nie tworzy podstawy prawnej do tego działania, gdyż wskazana kompetencja została sformułowania w art. 50 ust. 4 pkt 6 ustawy o r.pr., w myśl którego do uprawnień zgromadzenia OIRP należy dokonywanie
podziału terenu działania OIRP na rejony i ustalenie liczby delegatów na zgromadzenie OIRP z poszczególnych rejonów. Wskazany podział na rejony może nastąpić
wyłącznie w OIRP, w której liczba jej członków przekracza 300 osób, gdyż w takim
przypadku – na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o r.pr. – zgromadzenie OIRP stanowią delegaci wybrani na zebraniach zwołanych dla poszczególnych rejonów, objętych
działalnością danej izby (zob. uwagi do § 14).
Przywołane postanowienie kryje w sobie pewien paradoks – skoro zgromadzenie
stanowią delegaci wybrani w rejonach, to w razie przekroczenia progu 300 członków
OIRP, trzeba dokonać „pierwotnego” podziału na rejony. Jak się zdaje, powinno to
zrobić jeszcze zgromadzenie OIRP w rozumieniu art. 50 ust. 1 ustawy o r.pr.
2. Dokonanie podziału terenu działania OIRP na rejony ma charakter stały, tzn.
nie jest związany z trwaniem kadencji organów samorządu radcowskiego, z tym że
powinien on być korygowany, o ile jest to niezbędne do zachowania reprezentatywności radców prawnych z poszczególnych rejonów. Podział OIRP na rejony ma zastosowanie wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem wyborów delegatów
na zgromadzenie OIRP. Do autonomii każdej izby należy sposób podziału na rejony,
a także ustalenie liczby rejonów, z tym że musi to zapewniać odpowiednią proporcjonalność (reprezentatywność) wszystkich radców prawnych danej izby. W art. 50 ust. 4
pkt 6 ustawy o r.pr., stanowiącym podstawę do podjęcia uchwały przez zgromadzenie OIRP, jest mowa o „dokonaniu podziału terenu działania OIRP na rejony”, co
jasno pokazuje intencje ustawodawcy. Skoro dzielony jest teren działania izby, oczywistym kryterium tego podziału jest kryterium „geograficzne” (terytorialne). Z tego
powodu za sprzeczne z przywołanym przepisem ustawowym trzeba uznać dzielenie
OIRP na rejony np. według alfabetycznej kolejności nazwisk jej członków, w czym
kryje się dodatkowe błędne założenie, że dokonuje się podziału radców prawnych
będących członkami OIRP, a nie terenu działania OIRP.
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3. Jeśli chodzi o ustalenie liczby delegatów na zgromadzenie z poszczególnych rejonów, przy podejmowaniu uchwały zgromadzenia OIRP należy bezwzględnie brać
pod uwagę reprezentatywność (proporcjonalność) dokonywanego podziału. Innymi słowy, konieczne jest ustalenie liczby delegatów, która w jednakowy sposób odpowiada w każdym rejonie liczbie radców prawnych do niego przypisanych. Wynika
to również z § 15 ust. 1 zdanie drugie Uchwały Nr 10/2010, stanowiącego, że liczba
delegatów z poszczególnych rejonów jest proporcjonalna do liczby radców prawnych
w rejonie w dniu 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory. W związku
z powyższym wymaga podkreślenia, że najistotniejszym wymiarem proporcjonalności w omawianym kontekście jest zagwarantowanie tego, aby rzeczywista siła głosu
radców prawnych biorących udział w poszczególnych zebraniach rejonowych danej
OIRP była porównywalna. Aby to zapewnić, należy dostosowywać liczbę delegatów
wybieranych z rejonu do liczby radców prawnych przynależnych do niego. Niewłaściwe jest zatem ustalanie „na stałe” liczby delegatów z każdego rejonu, gdyż może np.
nastąpić znaczny wzrost liczby radców prawnych w jednym rejonie, co spowoduje,
że w porównaniu z innymi rejonami to grono członków OIRP nie będzie w wystarczającym stopniu reprezentowane. Innymi słowy, zasada proporcjonalności zostaje
naruszona w razie przyjęcia każdego rozwiązania, które skutkuje tym, że przeliczanie
liczby radców prawnych w rejonie na liczbę delegatów na zgromadzenie OIRP odbywałoby się według różnych zasad („przelicznika”) w stosunku do poszczególnych
rejonów.
4. Zebranie rejonowe nie stanowi organu samorządu radcowskiego w rozumieniu
art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr. Jego jedynym zadaniem jest wybór delegatów na zgromadzenie OIRP. W aktach prawa wewnętrznego przyjmowanych przez samorząd radcowski nie można mu przypisać żadnych innych kompetencji.
5. Zgodnie z § 15 ust. 1a Uchwały Nr 10/2010 przynależność radcy prawnego do
danego rejonu ustala się według stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory. Uwzględniając to, że podział terenu działania OIRP powinien
mieć charakter terytorialny, można przyjąć, że decydującą przesłanką przypisania
do danego rejonu jest adres zamieszkania na dzień 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory w tej OIRP. W tym kontekście warto także przytoczyć art. 49
ust. 1 ustawy o r.pr., w myśl którego radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu tworzą OIRP. Przepis § 15 ust. 1a wiąże się z § 15 ust. 1
zdanie drugie, w myśl którego liczba delegatów z poszczególnych rejonów jest proporcjonalna do liczby radców prawnych w rejonie w dniu 1 stycznia roku, w którym
przeprowadza się wybory. Postanowienia te łącznie odgrywają funkcję gwarancyjną
w kontekście wymogu proporcjonalnego reprezentowania wszystkich radców prawnych należących do danej OIRP, ponieważ uniemożliwiają zachwianie tych proporcji
poprzez „przepływ” radców prawnych pomiędzy rejonami.
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6. Zgodnie z § 15 ust. 1b Uchwały Nr 10/2010 w przypadku radcy prawnego, który
został wpisany na listę radców prawnych po dniu 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory, jego przynależność do danego rejonu ustala się według stanu na
dzień dokonania wpisu na listę radców prawnych. A zatem, jeśli pierwszy (pierwotny) wpis danej osoby na listę radców prawnych prowadzoną przez radę OIRP zostaje
dokonany po dniu 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory w tej OIRP,
a przed dniem zebrania rejonowego, przynależność tego radcy prawnego do danego
rejonu jest ustalana (według podanego przez niego miejsca zamieszkania) na dzień
dokonania tego wpisu. Znaczenie pojęcia „dzień dokonania wpisu na listę radców
prawnych” należy zrekonstruować na podstawie przepisów ustawy o r.pr. Zgodnie
z art. 31 ust. 1 tej ustawy uchwała rady OIRP w sprawie wpisu na listę radców prawnych powinna być podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Natomiast
art. 312 ust. 1 ustawy o r.pr. określa, iż wpis na listę radców prawnych uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie
30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata. W konsekwencji to upływ tego terminu wyznacza datę dokonania wpisu i ustalenia przynależności do rejonu. Biorąc powyższe pod uwagę, należy pamiętać, że data 1 stycznia
ma znaczenie nie odnośnie do podjęcia uchwały o wpisie, lecz do jego dokonania
w ustawowym rozumieniu. W konsekwencji, przynależność do rejonu osoby wpisanej na listę radców prawnych w grudniu roku poprzedzającego wybory należy ustalać
dopiero na taki dzień w styczniu roku wyborczego, który przypada po upływie terminu na ewentualny sprzeciw Ministra Sprawiedliwości.
7. Zgodnie z § 15 ust. 1c Uchwały Nr 10/2010 w przypadku przeniesienia wpisu
radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez radę innej OIRP, po
dniu 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory, jego przynależność do
danego rejonu ustala się według stanu na dzień, w którym uchwała o przeniesieniu wpisu stała się ostateczna. Wynika z tego, że jeśli uchwała o przeniesieniu wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez radę OIRP stała się ostateczna po
dniu 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory w tej OIRP, a przed dniem
zebrania rejonowego, przynależność tego radcy prawnego do danego rejonu jest
ustalana (według podanego przez niego miejsca zamieszkania) na dzień, w którym
stała się ona ostateczna. W tym kontekście należy przywołać postanowienia uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich. Postępowanie
w sprawie przeniesienia wpisu na listę radców prawnych jest uregulowane w § 24 tej
uchwały. Stanowi on m.in., że w razie zmiany miejsca zamieszkania radcy prawnego
powodującej zmianę właściwości OIRP wszczyna się na wniosek tego radcy prawnego postępowanie w sprawie przeniesienia wpisu na listę radców prawnych (ust. 1),
rada OIRP po rozpatrzeniu wniosku podejmuje uchwałę w sprawie przeniesienia
wpisu na prowadzoną w tej izbie listę radców prawnych (ust. 5), w przypadku podjęcia uchwały o odmowie przeniesienia wpisu radcy prawnemu przysługuje odwołanie
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do Krajowej Rady w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały (ust. 6), przeniesienie wpisu następuje z dniem, w którym uchwała o przeniesieniu wpisu stała się
ostateczna (ust. 8).
8. „Przypisanie” radcy prawnego do rejonu w trybie § 15 ust. 1b albo 1c Uchwały
Nr 10/2010 ma znaczenie dla ustalenia, w którym zebraniu rejonowym ma on prawo
uczestniczyć. Nie ma to natomiast wpływu na ustalenie liczby delegatów z poszczególnych rejonów, gdyż w tej kwestii wiążąca jest liczba radców prawnych w rejonie
w dniu 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory (zob. § 15 ust. 1 zdanie
drugie).
9. Zgodnie z § 15 ust. 2 zdanie pierwsze Uchwały Nr 10/2010 zebrania rejonowe
zwołuje rada OIRP na termin umożliwiający odbycie zgromadzenia OIRP. Przy ustaleniu tego terminu należy wziąć pod uwagę to, że w myśl § 15 ust. 3 o treści uchwały
rady OIRP o zwołaniu zebrania rejonowego informuje się w formie pisemnej radców prawnych stanowiących zebranie rejonowe na co najmniej 45 dni przed dniem,
na który zwołano zebranie. Z drugiej strony należy uwzględnić to, że zgromadzenie
OIRP, na którym przeprowadza się wybory, zwołuje rada OIRP na termin przypadający najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia poprzedniej kadencji zgromadzenia OIRP (§ 16 ust. 1) oraz to, że o treści uchwały rady OIRP o zwołaniu zgromadzenia OIRP informuje się w formie pisemnej radców prawnych stanowiących to
zgromadzenie na co najmniej 45 dni przed dniem, na który zwołano zgromadzenie
(§ 16 ust. 2). Z przywołanych regulacji wynika, że uchwała o zwołaniu zebrań rejonowych powinna być podjęta przynajmniej 4 miesiące przed terminem zgromadzenia
OIRP.
10. Stosownie do § 15 ust. 2 zdanie drugie Uchwały Nr 10/2010 w uchwale rady
OIRP o zwołaniu zebrania rejonowego rada OIRP postanawia o: 1) terminie, miejscu
ze wskazaniem adresu oraz proponowanym porządku zebrania, 2) formie i terminie
zgłaszania kandydatów, 3) sposobie głosowania na zebraniu, 4) powołaniu i składzie
okręgowej komisji wyborczej.
Unormowanie to pozwala radzie OIRP wyznaczyć wspólne albo różne terminy
oraz miejsca poszczególnych zebrań rejonowych, a w konsekwencji także terminy
zgłaszania kandydatów, natomiast forma zgłaszania kandydatów oraz sposób głosowania na zebraniach rejonowych powinny być takie same.
11. Co się tyczy terminu (ustalonego przy uwzględnieniu przesłanek wskazanych
wyżej – zob. uwaga 9), należy przezeń rozumieć nie tylko dzień, ale także godzinę,
na którą jest zwołane zebranie rejonowe. Odnośnie do miejsca należy z kolei przyjąć,
że powinno być ono położone w mieście, w którym dana OIRP ma siedzibę, z tym
że w przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi możliwe jest odbycie
niektórych zebrań w innych miejscowościach na terenie działania OIRP. ProponowaTomasz Jaroszyński

53

Rozdział II. Wybory przeprowadzane w okręgowej izbie radców prawnych

ny porządek zebrania rejonowego nie może obejmować niczego poza tym do czego
zebranie jest powołane, tzn. dokonania wyboru delegatów na zgromadzenie OIRP
oraz związanych z tym kwestii proceduralnych (np. wybór prowadzącego obrady).
12. Jeśli chodzi o formę zgłaszania kandydatów na delegatów na zgromadzenie OIRP, to zgodnie z § 19 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 może ono zawsze nastąpić
w formie pisemnej, natomiast do decyzji rady OIRP należy dodatkowe dopuszczenie zgłaszania kandydatów w formie elektronicznej (opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym). Z kolei ustalenie terminu zgłaszania tych kandydatów musi
uwzględniać treść § 20, określającego, że kandydatów można zgłaszać od dnia podjęcia uchwały o zwołaniu zebrania rejonowego do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego, a zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło ono do
okręgowej komisji wyborczej przed jego upływem.
13. Co do sposobu głosowania na zebraniu rejonowym, to z § 8 Uchwały
Nr 10/2010 wynika, że rada może wybrać spośród dwóch sposobów, tzn. głosowania
przeprowadzonego za pomocą kart do głosowania oraz głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania. Brzmienie § 15 ust. 2 pkt 3 pozwala przyjąć, że rada OIRP
w uchwale o zwołaniu zebrań rejonowych może wskazać obie te formy głosowania.
Wymaganie, aby przesądzać z góry o wyborze konkretnego sposobu głosowania byłoby zbyt formalistyczne i niepraktyczne, gdyż nie pozwalałoby w trakcie zebrania
rejonowego zastosować w trybie „awaryjnym” drugiego sposobu głosowania (zob.
uwaga 1 do § 8).
14. W kwestii powołania i składu okręgowej komisji wyborczej rada OIRP musi
mieć na względzie postanowienia § 18 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 10/2010, które wymagają, aby w skład tej komisji wchodziło co najmniej 5 osób spośród radców prawnych
tej OIRP, którzy nie są kandydatami w wyborach. Okręgowa komisja wyborcza dokonuje rejestracji kandydatów w wyborach przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych oraz zgromadzenia OIRP (§ 18 ust. 2). Z mocy § 18 ust. 6 wejście w życie
uchwały rady OIRP o zwołaniu zebrań rejonowych wyznacza także koniec działania
okręgowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów w kończącej
się kadencji organów OIRP.
15. Przepis § 15 ust. 3 Uchwały Nr 10/2010 wskazuje, że o treści uchwały rady OIRP
o zwołaniu zebrań rejonowych informuje się w formie pisemnej radców prawnych
stanowiących zebranie rejonowe na co najmniej 45 dni przed dniem, na który zwołano zebranie. Najpełniejszym sposobem poinformowania o treści tej uchwały jest
przekazanie kopii jej podpisanego egzemplarza. Forma pisemna oznacza konieczność wysłania wskazanej informacji pocztą lub w inny równoważny sposób na adres
do korespondencji podany przez danego radcę prawnego; nie wystarczy przekazanie
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informacji drogą elektroniczną, chociaż może to stanowić dodatkowy sposób poinformowania radcy prawnego. Sformułowanie dotyczące terminu użyte w komentowanym przepisie należałoby interpretować, że wskazana informacja powinna dotrzeć
do adresata co najmniej na 45 dni przed dniem, na który zwołano zebranie rejonowe
(przy czym do tego okresu nie wliczamy dnia, w którym ma odbyć się zebranie).

§ 16.
1. Zgromadzenie okręgowej izby, na którym przeprowadza się wybory, zwołuje
rada okręgowej izby radców prawnych na termin przypadający najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia poprzedniej kadencji zgromadzenia okręgowej
izby. W uchwale o zwołaniu zgromadzenia okręgowej izby rada okręgowej izby
radców prawnych postanawia o:
1) terminie, miejscu ze wskazaniem adresu oraz proponowanym porządku zgromadzenia;
2) formie i terminie zgłaszania kandydatów;
3) sposobie głosowania na zgromadzeniu.
2. O treści uchwały informuje się w formie pisemnej radców prawnych stanowiących zgromadzenie danej okręgowej izby na co najmniej 45 dni przed dniem, na
który zwołano zgromadzenie.
1. Kompetencja rady OIRP do zwołania zgromadzenia OIRP nie wynika z § 16
Uchwały Nr 10/2010, lecz z art. 50 ust. 3 ustawy o r.pr., który stanowi, że zgromadzenie OIRP zwołuje rada OIRP raz do roku. Zwołanie zgromadzenia OIRP w tym
trybie jest zatem dopuszczalne wyłącznie nie rzadziej i nie częściej niż raz w roku.
Natomiast przepisem szczególnym jest art. 51 ustawy o r.pr., który określa tryb zwoływania nadzwyczajnego zgromadzenia OIRP.
2. Zgromadzenia OIRP zwoływane na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy o r.pr. można podzielić na „coroczne” (nazywane także „sprawozdawczymi”) oraz „wyborcze”,
które odbywają się w związku z upływem kadencji organów OIRP. Przedmiotem
„corocznych” zgromadzeń OIRP jest obligatoryjnie: 1) uchwalanie budżetu OIRP,
2) zatwierdzanie sprawozdania rady OIRP z wykonania budżetu, 3) zatwierdzanie
rocznego planu pracy rady OIRP, 4) ocena działalności organów OIRP. Ponadto podczas takiego zgromadzenia OIRP jest także możliwe: 1) dokonanie podziału terenu
działania OIRP na rejony i ustalenie liczby delegatów na zgromadzenie OIRP z poszczególnych rejonów, 2) odwoływanie organów OIRP lub poszczególnych członków
tych organów. Natomiast „wyborcze” zgromadzenie OIRP powinno zająć się tymi
samymi sprawami co zgromadzenie „coroczne”, a poza tym podczas niego następuje:
1) ustalanie liczby członków rady OIRP, 2) wybór dziekana rady OIRP oraz pozostałych członków rady OIRP, 3) ustalanie liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej
i okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz ich wybór, 4) wybór rzecznika dyscypli-
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narnego, 5) wybór delegatów na Krajowy Zjazd, 6) wybór członka Krajowej Rady,
o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o r.pr.
Należy dodać, że przeprowadzenie wyborów może mieć miejsce również podczas
zgromadzenia OIRP zwołanego na podstawie art. 51 ustawy o r.pr. jako zgromadzenie „nadzwyczajne”, jeśli zaistnieje konieczność obsadzenia mandatów członków organów OIRP, które wygasły w trakcie kadencji, w drodze wyborów uzupełniających
(zob. § 35 ust. 2–2c).
3. Zgodnie z § 16 ust. 1 zdanie pierwsze Uchwały Nr 10/2010 zgromadzenie OIRP,
na którym przeprowadza się wybory, zwołuje rada OIRP na termin przypadający najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia poprzedniej kadencji zgromadzenia
OIRP. Kadencja zgromadzenia OIRP, które jest organem samorządu radców prawnych, w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr., trwa 4 lata (art. 43 ust. 1 ustawy
o r.pr.). W myśl § 13 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 kadencja nowo wybranego organu
samorządu radcowskiego rozpoczyna się z dniem jego ukonstytuowania, przez co
w przypadku zgromadzenia OIRP powinno się rozumieć dzień, w którym odbyło
się pierwsze posiedzenie zgromadzenia OIRP. Przykładowo, jeśli takie zgromadzenie
OIRP odbyło się 10 maja 2016 r., to jego kadencja upływa z dniem 10 maja 2020 r.,
a więc pierwsze zgromadzenie OIRP kolejnej kadencji należy zwołać w terminie przypadającym między 11 maja a 24 maja 2020 r. Należy przy tym pamiętać, że art. 43 ust.
1 ustawy o r.pr. stanowi, że organy samorządu radcowskiego są obowiązane działać
do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów, co zapewnia ciągłość
działania organów OIRP także na wypadek opóźnienia się wyborów, np. z powodu obowiązywania stanu epidemii.
4. W uchwale rady OIRP o zwołaniu zgromadzenia OIRP, na którym przeprowadza się wybory, obligatoryjnie postanawia się o: 1) terminie, miejscu ze wskazaniem adresu oraz proponowanym porządku zgromadzenia OIRP, 2) formie i terminie zgłaszania kandydatów, 3) sposobie głosowania na zgromadzeniu OIRP.
5. Wyznaczając termin zgromadzenia OIRP należy wskazać dzień i godzinę,
o której ma się ono rozpocząć. Przy określaniu terminu trzeba brać pod uwagę nie
tylko to, że ma on przypadać najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia poprzedniej kadencji zgromadzenia OIRP (§ 15 ust. 1), ale też to, że o treści uchwały
rady OIRP o zwołaniu zgromadzenia OIRP informuje się w formie pisemnej radców
prawnych stanowiących to zgromadzenie na co najmniej 45 dni przed dniem, na
który zwołano to zgromadzenie (§ 16 ust. 2).
Odnośnie do miejsca należy przyjąć, że powinno być ono położone w mieście,
w którym dana OIRP ma siedzibę. Proponowany porządek zgromadzenia OIRP nie
może obejmować niczego poza tym do czego zgromadzenie jest uprawnione, przy tym
nie obejmuje to wyłącznie kwestii związanych z wyborami, ale również inne kwestie,
będące corocznie przedmiotem obrad zgromadzenia OIRP (zob. uwaga 2 powyżej).
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6. Jeśli chodzi o formę zgłaszania kandydatów w wyborach przeprowadzanych
podczas zgromadzenia OIRP, to zgodnie z § 19 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 może ono
zawsze nastąpić w formie pisemnej, natomiast do decyzji rady OIRP należy dodatkowe dopuszczenie zgłaszania kandydatów w formie elektronicznej (opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym). Z kolei ustalenie terminu zgłaszania tych kandydatów musi uwzględniać treść § 20, określającego, że kandydatów można zgłaszać
od dnia podjęcia uchwały o zwołaniu zgromadzenia OIRP do 30 dnia przed dniem
tego zgromadzenia, a zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło
ono do okręgowej komisji wyborczej przed jego upływem.
7. Co do sposobu głosowania na zgromadzeniu OIRP, podczas którego są przeprowadzane wybory, to z § 8 Uchwały Nr 10/2010 wynika, że rada OIRP może wybrać spośród dwóch sposobów, tzn. głosowania przeprowadzonego za pomocą kart
do głosowania oraz głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania. Brzmienie
§ 16 ust. 1 pkt 3 pozwala przyjąć, że w uchwale o zwołaniu zgromadzenia OIRP można wskazać obie te formy głosowania. Wymaganie, aby przesądzać z góry o wyborze
konkretnego sposobu głosowania byłoby zbyt formalistyczne i niepraktyczne, gdyż
nie pozwalałoby w trakcie zebrania rejonowego zastosować w trybie „awaryjnym”
drugiego sposobu głosowania (zob. uwaga 1 do § 8).
8. Przepis § 16 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 określa, że o treści uchwały rady OIRP
o zwołaniu zgromadzenia OIRP informuje się w formie pisemnej radców prawnych
stanowiących zgromadzenie OIRP na co najmniej 45 dni przed dniem, na który zwołano to zgromadzenie. Najpełniejszym sposobem poinformowania o treści tej uchwały jest przekazanie kopii jej podpisanego egzemplarza. Forma pisemna oznacza konieczność wysłania wskazanej informacji pocztą lub w inny równoważny sposób na
adres do korespondencji podany przez danego radcę prawnego; nie wystarczy przekazanie informacji drogą elektroniczną, choć może to być dodatkową drogą poinformowania radcy prawnego. Sformułowanie dotyczące terminu użyte w komentowanym
przepisie należałoby interpretować, że wskazana informacja powinna dotrzeć do adresata co najmniej na 45 dni przed dniem, na który zwołano zgromadzenie OIRP, przy
czym do tego okresu nie wliczamy dnia, w którym ma odbyć się zgromadzenie OIRP.
9. Postanowienia § 16 oraz inne związane z nimi postanowienia Uchwały
Nr 10/2010 regulują tryb zwoływania wyłącznie zgromadzeń OIRP, podczas których
są przeprowadzane wybory. Ogólny tryb zwoływania zgromadzenia OIRP został natomiast ustalony w § 5 Regulaminu zgromadzenia OIRP, z którego wynika m.in.,
że: w uchwale o zwołaniu zgromadzenia OIRP rada określa termin i miejsce posiedzenia zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad (ust. 2), dziekan rady OIRP
zawiadamia delegatów oraz inne osoby biorące udział w zgromadzeniu o terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad posiedzenia zgromadzenia, co najmniej
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14 dni przed posiedzeniem; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zawiadomienie o posiedzeniu, co do wszystkich albo niektórych spraw objętych proponowanym
porządkiem obrad, może nastąpić w krótszym terminie (ust. 3), w zawiadomieniu
o posiedzeniu wskazuje się, w miarę możliwości, referentów poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad (ust. 4), wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu
przesyła się delegatom projekty uchwał, których podjęcie jest przewidziane proponowanym porządkiem obrad posiedzenia zgromadzenia; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, projekty uchwał mogą być przesłane w terminie późniejszym albo
przedstawione na posiedzeniu zgromadzenia OIRP (ust. 5), zawiadomienie o posiedzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały związane z proponowanym porządkiem obrad posiedzenia zgromadzenia OPIR przesyła się delegatom na wskazane
przez nich adresy poczty elektronicznej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
– drogą pocztową, na adres dla doręczeń wskazany przez delegata zgodnie z art. 8
ust. 3 ustawy o r.pr. (ust. 6). Jak stanowi § 3 przywołanego regulaminu, za organizację
posiedzenia zgromadzenia OIRP odpowiada prezydium rady OIRP.
Zgodnie z § 2 Regulaminu zgromadzenia OIRP jego przepisy nie naruszają przepisów regulujących zasady przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców
prawnych, liczbę członków tych organów oraz tryb ich odwoływania, a także zasady
podejmowania uchwał przez organy samorządu. Ponadto § 5 ust. 9 tego regulaminu
stanowi, że w przypadku zgromadzenia OIRP, na którym przeprowadzane są wybory,
stosuje się § 16 Uchwały Nr 10/2010.
Z przywołanych regulacji wynika, że przepisy § 16 Uchwały Nr 10/2010 stanowią lex specialis wobec postanowień Regulaminu zgromadzenia OIRP. Zwoływanie
zgromadzenia OIRP, na którym są przeprowadzane wybory, musi zatem następować
w trybie określonym w tych przepisach, jednakże w pozostałym zakresie należy stosować również postanowienia Regulaminu zgromadzenia OIRP (zob. zwłaszcza § 5
ust. 4–6).

§ 17.
Zgromadzenie okręgowej izby wybiera:
1) dziekana oraz pozostałych członków rady okręgowej izby radców prawnych
w liczbie od 10 do 25 osób;
2) członków okręgowej komisji rewizyjnej w liczbie od 3 do 9 osób;
3) członków okręgowego sądu dyscyplinarnego w liczbie od 6 do 24 osób;
4) rzecznika dyscyplinarnego;
5) delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych w liczbie ustalonej przez
Krajową Radę Radców Prawnych, z tym że 1 delegat przypada na od 120 do
150 radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych w danej okręgowej izbie radców prawnych w dniu 1 stycznia roku, w którym podjęto uchwałę
o zwołaniu Zjazdu;
6) członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1
ustawy.
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1. W § 17 Uchwały Nr 10/2010 zawarto katalog organów i osób wybieranych
w wyborach przeprowadzanych podczas zgromadzenia OIRP. W tym wymiarze stanowi to w zasadzie powtórzenie treści § 3 ust. 2, określającego prawo wybierania
(czynne prawo wyborcze) przysługujące radcom prawnym stanowiącym zgromadzenie OIRP.
2. Drugim elementem zawartym w komentowanym postanowieniu jest określenie
liczby członków rady OIRP, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz liczby delegatów na Krajowy Zjazd, wybieranych przez zgromadzenie OIRP. Należy zauważyć, że ta kwestia dotyczy jednego z czterech obszarów regulacji Uchwały Nr 10/2010, co wynika bezpośrednio z art. 57 pkt 4 ustawy o r.pr., który
upoważnia Krajowy Zjazd do określenia liczby członków organów samorządu radców prawnych. W tym zakresie trzeba odnotować brak konsekwencji ustawodawcy,
który w art. 50 ust. 4 ustawy o r.pr. postanowił, iż do uprawnień zgromadzenia OIRP
należy ustalenie liczby członków rady OIRP (pkt 1) oraz okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu dyscyplinarnego (pkt 3). Rysujący się na tle przytoczonych
przepisów ustawowych dylemat, co do wskazania podmiotu właściwego do ustalenia liczby członków wymienionych organów OIRP, Uchwała Nr 10/2010 rozstrzyga
rozdzielając zadania w tym zakresie pomiędzy Krajowy Zjazd a zgromadzenie OIRP.
Realizację upoważnienia z art. 57 pkt 4 ustawy o r.pr. stanowi zatem ustalenie w § 17
pkt 1–3 Uchwały Nr 10/2010 minimalnej i maksymalnej liczebności tych organów.
Natomiast kompetencja zgromadzenia OIRP wynikająca z art. 50 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy o r.pr. jest realizowana poprzez § 25 Uchwały Nr 10/2010, w myśl którego przed
rozpoczęciem głosowania zgromadzenie OIRP podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków organów, o których mowa w § 17 pkt 1–3. A zatem ostatecznie
decyzję o liczbie członków rady OIRP, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego
sądu dyscyplinarnego podejmuje zgromadzenie OIRP, lecz w granicach wyznaczonych przez Krajowy Zjazd.
3. Regulacje dotyczące prawa wyborczego, zasad zgłaszania kandydatów i zasad
przeprowadzania głosowania są tożsame w przypadku organów i osób wybieranych
w wyborach przeprowadzanych podczas zgromadzenia OIRP, wymienionych w § 17
Uchwały Nr 10/2010. I tak, czynne i bierne prawo wyborcze w tych wyborach regulują odpowiednio § 3 ust. 2 i 4 oraz § 4 ust. 2 i 4, prawo zgłaszania kandydatów – § 4a,
głosowanie tajne i osobiste – § 7, sposób głosowania – § 8, wymóg dotyczący kworum
– § 11.
4. Dziekan rady OIRP jest członkiem rady OIRP a nie samodzielnym organem
samorządu radcowskiego, przypisane są mu jednak indywidualne kompetencje. Na
podstawie przepisów ustawy o r.pr. jest on uprawniony przede wszystkim do wyznaczania z urzędu zastępcy radcy prawnego, który został skreślony z listy radców
prawnych albo nie może czasowo wykonywać czynności zawodowych (art. 21 ust. 2),
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odbierania ślubowania składanego przez radców prawnych i aplikantów radcowskich (art. 27 ust. 2 i art. 312), udzielenia ostrzeżeń radcom prawnym i aplikantom
radcowskim (art. 66 ust. 1) oraz wykonywania kar dyscyplinarnych (art. 71 ust. 2).
Uprawnienia dziekana rady OIRP wynikają także z aktów wewnętrznych samorządu
radcowskiego. Szczególne znaczenie ma tutaj § 21 Regulaminu działalności organów
samorządu, który stanowi, że dziekan kieruje pracami rady OIRP oraz reprezentuje radę OIRP na zewnątrz. Daje mu to silne upoważnienie do organizowania prac
rady OIRP i występowania w jej imieniu, zarówno w ramach samorządu radcowskiego (wobec innych organów oraz członków samorządu), jak i podmiotów (i osób)
trzecich.
5. Pozycję dziekana rady OIRP wzmacnia to, że jest on wybierany przez zgromadzenie OIRP w odrębnym głosowaniu, poprzedzającym wybór pozostałych członków rady oraz inne wybory przeprowadzane podczas zgromadzenia (§ 6 ust. 2
Uchwały Nr 10/2010). Przed przeprowadzeniem głosowania kandydaci na dziekana rady OIRP informują o: 1) przebiegu swojej pracy zawodowej, w tym jako radcy
prawnego; 2) dotychczasowej działalności w samorządzie radców prawnych; 3) zamierzeniach, jakie chcieliby realizować po objęciu funkcji (§ 6 ust. 3). Wybór dziekana rady OIRP następuje bezwzględną większością ważnie oddanych głosów (§ 10
ust. 1). Kadencja nowo wybranego dziekana rozpoczyna się z dniem jego wyboru
(§ 13 ust. 2). Kandydat na dziekana rady OIRP, który nie został wybrany na dziekana,
na tym samym zgromadzeniu OIRP może być zgłoszony jako kandydat w wyborach
na inną funkcję albo do organu OIRP (§ 6 ust. 5).
6. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez
dziekana rady OIRP, jego obowiązki wykonuje wicedziekan tej rady do czasu wyboru
nowego dziekana; jeżeli w radzie OIRP wybrano więcej niż jednego wicedziekana,
obowiązki dziekana wykonuje wicedziekan wyznaczony przez radę (§ 22 Regulaminu działalności organów samorządu). Zgodnie z § 35 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010
w przypadku wygaśnięcia mandatu dziekana rady OIRP z przyczyny, o której mowa
w § 29 pkt 2–6, w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu przeprowadza
się wybory na tę funkcję.
7. Na mocy art. 43 ust. 3 ustawy o r.pr. pełnienie funkcji dziekana rady OIRP jest
ograniczone do dwóch następujących po sobie kadencji.
8. Rada OIRP jest organem samorządu radców prawnych w rozumieniu art. 42
ust. 1 ustawy o r.pr. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o r.pr. kieruje ona działalnością
OIRP. Podstawowe zadania rady OIRP to reprezentowanie interesów zawodowych
członków okręgowej izby radców prawnych, doskonalenie zawodowe radców prawnych oraz nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych
i aplikantów radcowskich (art. 52 ust. 3 ustawy o r.pr.).
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9. Stosownie do § 17 pkt 1 Uchwały Nr 10/2010 zgromadzenie OIRP wybiera pozostałych członków rady OIRP w liczbie od 10 do 25 osób. A zatem, uwzględniając
to że dziekan jest także członkiem rady OIRP, minimalna liczebność tego organu to
11 osób, zaś maksymalna – 26 osób. Decyzję o ustaleniu konkretnej liczby członków
rady OIRP w danej kadencji podejmuje przed rozpoczęciem głosowań w wyborach
zgromadzenie OIRP w drodze uchwały (§ 25 Uchwały Nr 10/2010). Nie jest to wprost
określone w przepisach Uchwały Nr 10/2010, jednak wydaje się naturalne, iż wybór
pozostałych członków rady OIRP powinien nastąpić zaraz po wyborze dziekana rady
OIRP, a przed przeprowadzeniem wyborów innych organów i osób.
10. Jak stanowi § 35 ust. 2a pkt 2 Uchwały Nr 10/2010 w przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady OIRP z przyczyny, o której mowa w § 29 pkt 2–6, przeprowadza się wybory uzupełniające do tego organu. Wyborów uzupełniających nie
przeprowadza się, jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu z takiej przyczyny liczba
członków rady OIRP nie będzie niższa niż 10 osób, chyba że rada OIRP postanowi
inaczej (ust. 2b).
11. Wynikający z art. 43 ust. 3 ustawy o r.pr. zakaz sprawowania tej samej funkcji w organach samorządu radcowskiego dłużej niż przez dwie następujące po sobie
kadencje nie obejmuje członkostwa w radzie OIRP. Oznacza natomiast, że ta sama
osoba nie może sprawować tej samej funkcji (dziekana, wicedziekana, sekretarza
i skarbnika) w ramach prezydium rady OIRP.
12. Okręgowa komisja rewizyjna jest organem samorządu radców prawnych
w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr., do którego zakresu działania należy kontrola działalności finansowej rady OIRP (art. 53 ustawy o r.pr.). Zgodnie z § 17 pkt 2
Uchwały Nr 10/2010 zgromadzenie OIRP wybiera członków okręgowej komisji rewizyjnej w liczbie od 3 do 9 osób. Decyzję o ustaleniu konkretnej liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej w danej kadencji podejmuje przed rozpoczęciem głosowań
w wyborach zgromadzenie OIRP w drodze uchwały (§ 25 Uchwały Nr 10/2010).
13. W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka okręgowej komisji rewizyjnej przeprowadza się wybory do tego organu, chyba że liczba jej członków nie będzie niższa niż 3 osoby, a rada OIRP nie postanowi inaczej (§ 35 ust. 2a
i 2b uchwały Nr 10/2010).
14. Wynikający z art. 43 ust. 3 ustawy o r.pr. zakaz sprawowania tej samej funkcji
w organach samorządu radcowskiego dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje nie obejmuje członkostwa w okręgowej komisji rewizyjnej, natomiast dotyczy
pełnienia funkcji przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego tej komisji.
15. Okręgowy sąd dyscyplinarny jest organem samorządu radców prawnych
w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr. Jego kompetencja, jak wskazano w art. 54
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ust. 1 ustawy o r.pr., obejmuje rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych członków OIRP
wniesionych przez rzecznika dyscyplinarnego oraz odwołań od ostrzeżeń udzielanych przez dziekana rady OIRP. Zgodnie z § 17 pkt 3 Uchwały Nr 10/2010 zgromadzenie OIRP wybiera członków okręgowego sądu dyscyplinarnego w liczbie od 6 do
24 osób. Decyzję o ustaleniu konkretnej liczby członków okręgowego sądu dyscyplinarnego w danej kadencji podejmuje przed rozpoczęciem głosowań w wyborach
zgromadzenie OIRP w drodze uchwały (zob. § 25).
16. W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka okręgowego
sądu dyscyplinarnego, przeprowadza się wybory uzupełniające do tego organu, chyba że liczba jego członków nie będzie niższa niż 6 osób, a rada OIRP nie postanowi
inaczej (zob. § 35 ust. 2a i 2b).
17. Wynikający z art. 43 ust. 3 ustawy o r.pr. zakaz sprawowania tej samej funkcji
w organach samorządu radcowskiego dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje nie obejmuje członkostwa w okręgowym sądzie dyscyplinarnym, natomiast
dotyczy pełnienia funkcji przewodniczącego tego sądu.
18. Zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 wybrany zostaje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W odniesieniu do wyborów
członków rady OIRP, okręgowej komisji rewizyjnej oraz okręgowego sądu dyscyplinarnego oznacza to, że np. w przypadku gdy liczba kandydatów do danego organu
jest większa o jeden niż ustalona liczba jego członków nie wybrana zostaje osoba,
która uzyskała najmniej głosów. W przypadku uzyskania równej najmniejszej liczby
głosów przez dwóch kandydatów stosuje się reguły określone w § 9 ust. 2 (zob. uwagi
do § 9).
19. Z § 5 Uchwały Nr 10/2010 wynika, iż w tych samych wyborach przeprowadzanych podczas zgromadzenia OIRP nie można jednocześnie kandydować do rady
OIRP, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz na
rzecznika dyscyplinarnego. Zakaz ten dotyczy także kandydowania na dziekana rady
OIRP, ale kandydat na dziekana rady OIRP, który nie został wybrany na dziekana, na
tym samym zgromadzeniu OIRP może być zgłoszony jako kandydat w wyborach do
innych organów OIRP (§ 6 ust. 3).
20. Rzecznik dyscyplinarny jest organem samorządu radców prawnych w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr. Zgodnie z art. 541 ust. 1 tej ustawy do zakresu działania rzecznika dyscyplinarnego należą czynności w postępowaniu dyscyplinarnym,
określone w ustawie o r.pr. i przepisach wydanych na jej podstawie.
O znaczeniu wyboru rzecznika dyscyplinarnego świadczy to, że następuje to w trybie analogicznym do stosowanego przy wyborze dziekana rady OIRP. I tak, przed
przeprowadzeniem głosowania podczas zgromadzenia OIRP kandydaci na rzecznika
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dyscyplinarnego informują o: 1) przebiegu swojej pracy zawodowej, w tym jako radcy prawnego; 2) dotychczasowej działalności w samorządzie radców prawnych; 3) zamierzeniach, jakie chcieliby realizować po objęciu funkcji (§ 6 ust. 3). Wybór rzecznika dyscyplinarnego następuje bezwzględną większością ważnie oddanych głosów
(§ 10 ust. 1). Kadencja nowo wybranego rzecznika dyscyplinarnego rozpoczyna się
z dniem jego wyboru (§ 13 ust. 2).
21. Stosownie do § 35 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 w przypadku wygaśnięcia mandatu rzecznika dyscyplinarnego z przyczyny, o której mowa w § 29 pkt 2–6, w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory na tę funkcję.
22. Możliwość sprawowania funkcji rzecznika dyscyplinarnego nie jest ograniczona do dwóch następujących po sobie kadencji, jak w przypadku niemal wszystkich
pozostałych organów samorządu radcowskiego (art. 43 ust. 3 ustawy o r.pr.).
23. Zgodnie z art. 541 ust. 2 ustawy o r.pr. rzecznik dyscyplinarny może wykonywać czynności przy pomocy swoich zastępców. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego
nie jest organem samorządu radców prawnych w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy
o r.pr. Przepisy uchwały Nr 10/2010 nie mają do niego zastosowania. Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego są wybierani przez radę OIRP na zasadach określonych w § 33
uchwały Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady.
24. Krajowy Zjazd jest organem samorządu radców prawnych w rozumieniu
art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr., którego zadania określono w art. 58 tej ustawy. Zgodnie
z art. 56 ust. 3 ustawy o r.pr. Krajowy Zjazd zwołuje Krajowa Rada. Przepis § 27 ust. 1
Uchwały Nr 10/2010 określa, że Krajowy Zjazd, na którym przeprowadza się wybory,
zwołuje Krajowa Rada na termin przypadający najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia
zakończenia poprzedniej kadencji Krajowego Zjazdu.
25. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o r.pr. w Krajowym Zjeździe udział biorą delegaci wybrani przez zgromadzenia OIRP oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami: członkowie ustępującej Krajowej Rady, Przewodniczący Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego, Główny Rzecznik Dyscyplinarny i Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej. Trzeba odnotować, że w przypadku delegatów sformułowanie „biorą udział” nie jest precyzyjne, gdyż osoby te przede wszystkim tworzą Krajowy Zjazd
(są jego członkami). Wzięcie udziału w Krajowym Zjeździe jest prawem i obowiązkiem delegata, ale jeśli w praktyce nie zostanie zrealizowane, nie oznacza to, że dany
delegat przestaje być członkiem Krajowego Zjazdu jako organu samorządu radców
prawnych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście art. 45 ustawy o r.pr., w myśl
którego organy tego samorządu podejmują uchwały w obecności co najmniej połowy
członków danego organu.
Pozostałe osoby wymienione w art. 56 ust. 1 ustawy o r.pr. nie mają statusu delegatów; mogą oni uczestniczyć w Krajowym Zjeździe, ale wyłącznie z głosem doradTomasz Jaroszyński
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czym, a zatem nie biorą udziału w wyborach przeprowadzanych podczas Krajowego
Zjazdu ani w głosowaniach w innych sprawach.
26. Art. 56 ust. 2 ustawy o r.pr. stanowi, że zasady przeprowadzania wyborów delegatów na Krajowy Zjazd oraz liczbę tych delegatów z poszczególnych OIRP określa
Krajowa Rada. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób w odniesieniu do „zasad przeprowadzania wyborów delegatów na Krajowy Zjazd oraz liczby tych delegatów” rozgraniczyć przedmiot upoważnienia dla Krajowej Rady na podstawie tego przepisu od
przedmiotu upoważnienia dla Krajowego Zjazdu, który na podstawie art. 57 pkt 4
ustawy o r.pr. jest uprawniony do określenia „zasad przeprowadzania wyborów do
organów samorządu i liczby członków tych organów”. Tym samym powstaje wątpliwość dotycząca rozdzielenia materii regulowanej w Uchwale Nr 10/2010 oraz
w uchwale Krajowej Rady wydanej na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o r.pr. Tym
aktem prawnym jest obecnie uchwała Nr 160/X/2019 Krajowej Rady z dnia 6 grudnia
2019 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia w okręgowych izbach radców
prawnych wyborów delegatów na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz liczby
tych delegatów, a także przedstawicieli aplikantów radcowskich. Zgodnie z § 1 tej
uchwały w XII Krajowym Zjeździe biorą udział radcowie prawni – delegaci wybrani
przez zgromadzenia OIRP w liczbie 1 delegat na 150 radców prawnych wpisanych
na listę radców prawnych w dniu 1 stycznia 2020 r. (przy czym każdą rozpoczętą
liczbę 150 radców prawnych uważa się za pełną). Jako podstawę prawną przywołanej
uchwały Krajowej Rady wskazano art. 56 ust. 2 ustawy o r.pr. w zw. z § 17 pkt 5 i § 26
Uchwały Nr 10/2010. Świadczy to o tym, że w zakresie określania liczby delegatów na
Krajowy Zjazd z poszczególnych OIRP Krajowa Rada działała w ramach wyznaczonych nie tylko przez ustawę o r.pr., ale również przez Uchwałę Nr 10/2010. Wynika
z tego, że ustalenie liczby delegatów na Krajowy Zjazd odbywa się przy współudziale
dwóch organów samorządu radcowskiego. W § 17 pkt 5 Uchwały Nr 10/2010 wyznaczono przedział liczbowy – „1 delegat przypada na od 120 do 150 radców prawnych
wpisanych na listę radców prawnych w danej OIRP w dniu 1 stycznia roku, w którym
podjęto uchwałę o zwołaniu Krajowego Zjazdu”, natomiast w uchwale Nr 160/X/2019
Krajowej Rady zostało to skonkretyzowane do proporcji 1 delegat na 150 radców
prawnych.
Jeśli chodzi natomiast o zasady przeprowadzania wyborów delegatów na Krajowy Zjazd, to uchwała Nr 160/X/2019 Krajowej Rady nie odnosi się do tego zagadnienia, a więc w tym zakresie stosuje się bez modyfikacji postanowienia Uchwały
Nr 10/2010.
27. Odnośnie do wskazanej wyżej reguły, iż delegaci na Krajowy Zjazd są wybierani przez zgromadzenia OIRP w liczbie 1 delegat na 150 radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych w danej OIRP, trzeba podkreślić fundamentalne
znaczenie tego, że ma ona jednakowe zastosowanie do wszystkich OIRP. Odmienne
potraktowanie którejkolwiek z OIRP poprzez zróżnicowanie reprezentatywności ich
64

Tomasz Jaroszyński

§ 17

delegatów na tle innych OIRP prowadziłoby do nieuzasadnionego zróżnicowania pozycji jej członków względem członków tych OIRP, co w konsekwencji naruszałoby
wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP zasadę równości. Zgodnie z ugruntowanym
orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego konstytucyjna zasada równości wobec
prawa polega na tym, że wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, mają być traktowane równo, czyli według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących (zob. m.in. wyroki TK z: 21 stycznia 2014 r. w sprawie
SK 5/12, OTK-A 2014 nr 1, poz. 2 oraz 21 lipca 2014 r. w sprawie K 36/13, OTK-A
2014 nr 7, poz. 75). Trybunał Konstytucyjny uznaje zasadę równości za składową
demokratycznego państwa prawnego, wyprowadzając ją również z art. 2 Konstytucji
RP (zob. wyrok TK z 15 marca 2005 r. w sprawie K 9/04, OTK-A 2005, nr 3, poz. 24).
Wynika z tego, że istnienie równości jest gwarancją istnienia zasady demokratycznego państwa prawnego i prawidłowego jego działania (zob. W. Borysiak, L. Bosek,
Komentarz do art. 32 Konstytucji RP, w: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP.
Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016, Legalis).
W ocenie doktryny kluczowy charakter dla rozważania zasady równości ma ustalenie „cechy istotnej”, gdyż przesądza ona o uznaniu porównywanych podmiotów za
podobne lub odmienne. Uznanie owego podobieństwa pozwala na podjęcie badania, czy podmioty podobne są traktowane podobnie przez przepisy prawa. Dopiero
zaś stwierdzenie, że prawo nie traktuje podmiotów podobnych w sposób podobny
(a więc wprowadza zróżnicowanie), prowadzi do postawienia pytania, czy takie zróżnicowanie jest dopuszczalne w świetle zasady równości [zob. L. Garlicki, Uwaga 30
do art. 32 Konstytucji, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II,
L. Garlicki (red.), M. Zubik (red.), Warszawa 2016].
W świetle powyższego nie ma wątpliwości, że radcowie prawni powinni być traktowani jednakowo, bez względu na ich przynależność do OIRP (miejsce zamieszkania).
Jak twierdzi się w doktrynie, adresatem prawa do równego traktowania są przede
wszystkim władze publiczne, co wyraźnie stwierdza art. 32 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP. Pojęcie „władz publicznych” ma znaczenie uniwersalne i odnosi się do
wszelkich organów, urzędów i instytucji, które wykonują kompetencje władcze bądź
wykonywanie tych kompetencji przygotowują lub organizują. Obejmuje ono również
instytucje niepubliczne, realizujące funkcje zlecone i podobne (zob. L. Garlicki, Uwaga 24 do art. 32 Konstytucji, op.cit.). W konsekwencji zasada równego traktowania
odnosi się także do organów samorządu radców prawnych.
Dodatkowo należy wskazać, że w świetle art. 32 ust. 2 Konstytucji RP odmienne
potraktowanie w niczym nieuzasadniony, arbitralny sposób określonej grupy radców prawnych (de facto w oparciu o przesłankę miejsca zamieszkania) naruszyłoby
również zakaz dyskryminacji określony w tym przepisie konstytucyjnym (por. m.in.
wyroki TK z: 15 lipca 2010 r. w sprawie K 63/07, OTK-A 2010 nr 6, poz. 60 oraz
24 października 2001 r. w sprawie SK 22/01, OTK 2001 nr 7, poz. 216).
Tomasz Jaroszyński

65

Rozdział II. Wybory przeprowadzane w okręgowej izbie radców prawnych

28. W kontekście komentowanej regulacji szczególnie istotne jest to, że zasada
równości wyborów to jedna z tzw. podstawowych zasad prawa wyborczego. Jest
ona emanacją wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP szerszej zasady, zgodnie z którą
wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze
publiczne oraz nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym z jakiejkolwiek przyczyny (zob. B. Michalak, A. Sokala, Leksykon prawa wyborczego i systemów
wyborczych, Warszawa 2010).
W odniesieniu do omawianego wątku fundamentalne znaczenie ma równość
w znaczeniu materialnym w prawie wyborczym. Istota tej zasady jest zawarta w stwierdzeniu, że na taką samą liczbę ludności w danym okręgu ma przypadać taka sama
liczba mandatów, co w innym okręgu o tej samej liczbie ludności. Dla zagwarantowania równości materialnej oraz niedopuszczenia do nadużyć należy ustalić normę
przedstawicielstwa oraz jak najuczciwiej wykroić okręgi wyborcze. Wpływ na materialną równość ma również odpowiednia metoda przeliczania głosów na mandaty
(zob. T. Kowalczyk, Charakter i znaczenie zasady powszechności prawa wyborczego
– przegląd stanowisk we współczesnej doktrynie polskiej, „Studia Iuridica Toruniensia”
tom XVIII, 2016, s. 125). Rażącym naruszeniem zasady równości praw wyborczych
w aspekcie materialnym byłoby więc przyjęcie w Uchwale 10/2010 regulacji skutkującej tym, że siła głosu w wyborach delegatów na Krajowy Zjazd przeprowadzanych
w poszczególnych OIRP byłaby różna.
29. Zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 wybrany zostaje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W odniesieniu do wyborów
delegatów na Krajowy Zjazd oznacza to, że np. w przypadku gdy liczba kandydatów
jest większa o jeden niż ustalona liczba delegatów do wybrania, nie wybrana zostaje
osoba, która uzyskała najmniej głosów. W przypadku uzyskania równej najmniejszej
liczby głosów przez dwóch kandydatów stosuje się reguły określone w § 9 ust. 2 (zob.
uwagi do § 9).
30. Delegat na Krajowy Zjazd może być odwołany przez zgromadzenie OIRP, które
go wybrało (art. 43 ust. 2 ustawy o r.pr. i § 31–34 Uchwały Nr 10/2010). W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu delegata na Krajowy Zjazd z przyczyny,
o której mowa w § 29 pkt 2–6, mandat obejmuje osoba, która w wyborach przeprowadzonych podczas danego zgromadzenia OIRP otrzymała największą liczbę ważnie
oddanych głosów spośród tych kandydatów, którzy nie zostali wybrani (zob. § 35
ust. 1).
31. Sprawowanie mandatu delegata na Krajowy Zjazd nie jest ograniczone do
dwóch następujących po sobie kadencji stosownie do art. 43 ust. 3 ustawy o r.pr.
32. Krajowa Rada jest organem samorządu radców prawnych w rozumieniu
art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr. Jej zakres działania unormowano w art. 60 tej ustawy.
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Jak określa art. 59 ust. 1 ustawy o r.pr., Krajową Radę stanowią prezes i członkowie
wybrani przez Krajowy Zjazd oraz członkowie wybrani bezpośrednio przez zgromadzenia OIRP, po jednym z każdej OIRP.
W związku z tym, że na mocy uchwały Nr 3 Krajowej Rady z dnia 16 grudnia
1983 r. w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania
oraz siedzib, obecnie jest 19 OIRP, tylu jest członków Krajowej Rady wybieranych
przez zgromadzenia OIRP. Status członków Krajowej Rady wybieranych przez Krajowy Zjazd oraz zgromadzenia OIRP jest identyczny. Różnica polega wyłącznie na
dokonaniu wyboru przez inny organ samorządu radcowskiego. Wybór części członków Krajowej Rady przez zgromadzenia OIRP gwarantuje, że każda OIRP ma w tym
organie swojego przedstawiciela. Nie zapewniałoby tego pozostawienie w tej kwestii
swobody decyzyjnej Krajowemu Zjazdowi.
33. Postanowienie § 5 Uchwały Nr 10/2010 wprowadzające zakaz jednoczesnego
kandydowania do więcej niż jednego z organów lub na funkcję w tych samych wyborach przeprowadzanych podczas zgromadzenia OIRP nie obejmuje wyboru delegata
na Krajowy Zjazd. Można zatem łączyć kandydowanie na delegata na Krajowy Zjazd
z kandydowaniem do jednego z wybieranych podczas tego zgromadzenia OIRP organu (rady OIRP, okręgowej komisji rewizyjnej albo okręgowego sądu dyscyplinarnego) albo na dziekana rady OIRP albo rzecznika dyscyplinarnego (zob. uwagi do § 5).
34. Zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 wybrany zostaje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W odniesieniu do wyborów
członka Krajowej Rady podczas zgromadzenia OIRP oznacza to, że np. w przypadku
gdy liczba kandydatów jest większa niż jeden, wybrana zostaje osoba, która uzyskała
najwięcej głosów. W przypadku uzyskania przez dwóch (albo więcej) kandydatów
równej największej liczby głosów stosuje się reguły określone w § 9 ust. 2 (zob. uwagi
do § 9).
35. Członek Krajowej Rady wybrany przez zgromadzenie OIRP może zostać
odwołany wyłącznie przez to zgromadzenie (art. 43 ust. 2 ustawy o r.pr. i § 31–34
Uchwały Nr 10/2010). W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji, z przyczyny,
o której mowa w § 29 pkt 2–6, mandatu członka Krajowej Rady wybranego przez
zgromadzenie OIRP przeprowadza się wybory uzupełniające do tego organu (zob.
§ 35 ust. 2a).

§ 18.
1. Rada okręgowej izby radców prawnych powołuje okręgową komisję wyborczą
w składzie co najmniej 5 osób spośród radców prawnych tej izby.
2. Okręgowe komisje wyborcze dokonują rejestracji kandydatów w wyborach,
o których mowa w § 2 pkt 1 i 2.
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3. Członkami okręgowej komisji wyborczej nie mogą być kandydaci w wyborach.
4. Członkostwo w komisji wygasa z chwilą:
1) zgłoszenia członka komisji jako kandydata w wyborach, pod warunkiem złożenia przez niego oświadczenia wyrażającego zgodę na kandydowanie;
2) złożenia pisemnej rezygnacji skierowanej do rady okręgowej izby radców
prawnych.
5. Krajowa Rada Radców Prawnych powołuje Krajową Komisję Wyborczą w składzie co najmniej 5 osób spośród radców prawnych. Krajowa Komisja Wyborcza
jest organem odwoławczym od uchwał okręgowej komisji wyborczej. Przepis
ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
6. Okręgowe komisje wyborcze i Krajowa Komisja Wyborcza działają do momentu powołania nowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów na następną kadencję.
1. Wybory do organów i na funkcje, o których mowa w § 17 Uchwały Nr 10/2010,
przeprowadzane podczas zgromadzenia OIRP są ostatnim etapem dłuższej procedury uregulowanej na mocy komentowanej uchwały. Rozpoczyna ją – zgodnie
z § 18 – powołanie przez radę OIRP okręgowej komisji wyborczej. Ściśle rzecz biorąc, to jednak nie § 18, ale § 15 ust. 2 pkt 3 stanowi podstawę prawną powołania
tej komisji, gdyż zgodnie z tym postanowieniem w uchwale o zwołaniu zebrania
rejonowego rada OIRP postanawia o powołaniu i składzie okręgowej komisji wyborczej.
2. Zgodnie z § 18 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 minimalna liczebność okręgowej
komisji wyborczej to 5 osób. W skład komisji mogą wchodzić wyłącznie radcowie
prawni należący do danej OIRP. Wobec tego, że w komentowanym przepisie nie
wprowadzono jakichkolwiek dodatkowych wymogów dotyczących statusu tych osób
wystarczającą przesłanką jest – jak się zdaje – to, aby dany radca prawny był wpisany
na listę radców prawnych prowadzoną przez daną radę OIRP; precyzyjniej – aby dotyczący jego wpis na tę listę był dokonany przed dniem podjęcia uchwały o zwołaniu
zebrań rejonowych oraz osoba ta nie była prawomocnie z tej listy skreślona. Bez znaczenia jest to, czy dana osoba aktualnie wykonuje zawód radcy prawnego. Członka
okręgowej komisji wyborczej nie dotyczą wymogi odnośnie do czynnego i biernego
prawa wyborczego wyborach samorządu radcowskiego, ustalone w § 3 i 4 Uchwały
Nr 10/2010.
3. W § 18 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 określono zakres zadań okręgowej komisji
wyborczej, który sprowadza się do rejestracji kandydatów w wyborach przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych i zgromadzenia OIRP (§ 19–24) oraz przeprowadzania losowania, o którym mowa w § 35 ust. 1a. Można w związku z tym odnotować, że wbrew nazwie sugerującej posiadanie przez okręgową komisję wyborczą
szerokich kompetencji w całym procesie wyborczym (przez analogię do komisji wy68
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borczych w wyborach powszechnych), jej zadania są ograniczone w zasadzie do jednego etapu procedury wyborczej. Najbardziej wymowne jest to, że okręgowa komisja
wyborcza nie ma żadnych uprawnień podczas przeprowadzania wyborów w trakcie
zebrań rejonowych oraz zgromadzenia OIRP. Wygląda na to, że uchwałodawca dał
podstawę do działania organowi wyborczemu, jednak nie zdecydował się wyposażyć
go w kompetencje w pełni odpowiadające jego potencjalnej roli w procesie przeprowadzania wyborów.
4. Co się tyczy pozycji okręgowej komisji wyborczej w ramach samorządu radcowskiego można ją zakwalifikować do kategorii organów wewnętrznych, niemających
statusu organu samorządu w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr. Pomimo tego,
że jest ona powoływana przez radę OIRP nie można jej nazwać organem rady (jakim
jest np. stała komisja rady). Prawidłowe wykonanie przez nią powierzonych jej zadań wymaga, w domniemany sposób, niezależności od organów OIRP, aby uniknąć
podejrzeń o wywieranie wpływu na podejmowanie decyzji w sprawie rejestrowania
kandydatów w wyborach.
5. Ani Uchwała Nr 10/2010, ani inne akty wewnętrzne samorządu radcowskiego
nie regulują trybu działania okręgowej komisji wyborczej. Należałoby przyjąć, że jako
organ kolegialny powinna ona zorganizować swoje działanie, ustalając podstawowe
zasady funkcjonowania, np. w formie wewnętrznego regulaminu, chociaż nadanie
im konkretnie takiej formy nie jest obligatoryjne. Do tych zasad należałoby zaliczyć
przede wszystkim wybór przewodniczącego komisji jako osoby odpowiedzialnej za
organizację i koordynację jej prac oraz podejmowanie decyzji w drodze głosowania
większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Ograniczenie w zakresie członkostwa w okręgowej komisji wyborczej wynika
z § 18 ust. 3 Uchwały Nr 10/2010. Z uwagi na to, że najpierw dochodzi do powołania
tej komisji, a dopiero potem można zgłaszać kandydatów w wyborach, sens tej regulacji oddawałoby także sformułowanie, iż członkowie okręgowej komisji wyborczej
nie mogą być kandydatami w wyborach. Oczywistą przesłanką wprowadzenia takiego rozwiązania jest uniknięcie sytuacji, w której dana osoba brałaby udział w podejmowaniu decyzji dotyczącej jej własnej kandydatury, przy czym można odnotować,
że nie jest zakazane zgłaszanie kandydatur innych radców prawnych przez członków
okręgowej komisji wyborczej. Dopełnieniem wskazanej regulacji jest § 18 ust. 4 pkt 1
Uchwały Nr 10/2010, stanowiący, że członkostwo w komisji wygasa z chwilą zgłoszenia członka komisji jako kandydata w wyborach, pod warunkiem złożenia przez
niego oświadczenia wyrażającego zgodę na kandydowanie. W praktyce, jeśli zgromadzenie OIRP stanowią delegaci wybierani na zebraniach rejonowych, możliwość
skutecznego zgłoszenia członka okręgowej komisji jako kandydata w wyborach jest
ograniczona do etapu zgłaszania kandydatów na delegatów na zgromadzenie OIRP.
W wyborach przeprowadzanych podczas zgromadzenia OIRP kandydatem może być
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wyłącznie delegat na to zgromadzenie, a takim delegatem nie może zostać członek
okręgowej komisji wyborczej.
Nasuwa się pytanie, czy członkiem okręgowej komisji wyborczej może zostać członek organu OIRP kończącej się kadencji. Formalnie nie ma ku temu przeszkód, choć
charakter zadań komisji nakazywałby ostrożność co do zaistnienia takiej sytuacji.
7. Na mocy § 18 ust. 4 Uchwały Nr 10/2010 członkostwo w okręgowej komisji
wyborczej wygasa z chwilą: 1) zgłoszenia członka komisji jako kandydata w wyborach, pod warunkiem złożenia przez niego oświadczenia wyrażającego zgodę
na kandydowanie (zob. uwaga 6 powyżej), 2) złożenia pisemnej rezygnacji skierowanej do rady OIRP. Oprócz tych przyczyn można wskazać, że wygaśnięcie członkostwa powoduje również utrata przez członka komisji statusu radcy prawnego (skreślenie z listy radców prawnych) albo przeniesienie wpisu na listę prowadzoną przez
radę innej OIRP (wniosek a contrario z § 18 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010). W końcu
przyczyną tego może być śmierć członka komisji (por. analogiczną sytuację w § 29
pkt 6).
Na tle komentowanego postanowienia rysują się dwa dodatkowe zagadnienia. Po
pierwsze, czy zmniejszenie się liczby członków okręgowej komisji wyborczej, wskutek wygaśnięcia członkostwa do liczby poniżej 5, oznacza konieczność uzupełnienia
jej składu? Do takiego wniosku może prowadzić brzmienie § 18 ust. 1, w którym jest
mowa o składzie co najmniej 5-osobowym. Po drugie, czy rada OIRP jako organ
powołujący okręgową komisję wyborczą może odwołać jej członka ze składu? Mogą
się wszakże pojawić takie okoliczności dotyczące członka okręgowej komisji wyborczej (np. nieuczestniczenie w pracach komisji), które obiektywnie uzasadniałyby
jego wykluczenie ze składu. Wobec tego, że Uchwała Nr 10/2010 nie tworzy do tego
podstawy prawnej, a zakładanym warunkiem właściwego wykonywania zadań przez
komisję jest jej niezależność, takie działanie rady OIRP w obecnym stanie prawnym
należałoby uznać za co do zasady niedopuszczalne, przy czym de lege ferenda zasadne
wydaje się uregulowanie tej kwestii.
8. W myśl § 18 ust. 5 zdanie pierwsze Uchwały Nr 10/2010 Krajowa Rada powołuje
Krajową Komisję Wyborczą w składzie co najmniej 5 osób spośród radców prawnych. Powołanie tej komisji powinno nastąpić w drodze uchwały. W związku z tym,
że w komentowanym przepisie nie wprowadzono jakichkolwiek dodatkowych wymogów dotyczących statusu tych osób, wystarczającym warunkiem jest to, aby dany
radca prawny był wpisany na listę radców prawnych w jednej z OIRP; precyzyjniej
– aby dotyczący jego wpis na tę listę był dokonany przed dniem podjęcia uchwały
o powołaniu Krajowej Komisji Wyborczej oraz nie był on prawomocnie z tej listy
skreślony. Bez znaczenia jest to, czy dana osoba aktualnie wykonuje zawód radcy
prawnego. Członka Krajowej Komisji Wyborczej nie dotyczą wymogi odnośnie do
czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach samorządu radcowskiego, ustalone w § 3 i 4 Uchwały Nr 10/2010.
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9. Krajowa Komisja Wyborcza jest, zgodnie z § 18 ust. 5 zdanie drugie Uchwały
Nr 10/2010, organem odwoławczym od uchwał okręgowej komisji wyborczej. Zadania Krajowej Komisji Wyborczej w tym zakresie reguluje § 23. Co więcej, w myśl
§ 28a zgłoszenie kandydata na Prezesa Krajowej Rady oraz Głównego Rzecznika
Dyscyplinarnego następuje w formie pisemnej do Krajowej Komisji Wyborczej do
30 dnia przed dniem rozpoczęcia Krajowego Zjazdu.
10. Co się tyczy pozycji Krajowej Komisji Wyborczej w ramach samorządu radcowskiego można ją zakwalifikować do kategorii organów wewnętrznych, niemających statusu organu samorządu w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr. Pomimo
tego, że jest ona powoływana przez Krajową Radę nie można jej nazwać organem
Krajowej Rady (jakim jest np. stała komisja Krajowej Rady). Prawidłowe wykonanie
przez nią powierzonych jej zadań wymaga, w domniemany sposób, niezależności od
organów OIRP, aby uniknąć podejrzeń o wywieranie wpływu na podejmowanie decyzji co do rejestrowania kandydatów w wyborach.
11. Ani Uchwała Nr 10/2010, ani inne akty wewnętrzne samorządu radcowskiego nie regulują trybu działania Krajowej Komisji Wyborczej. Należałoby przyjąć, że
jako organ kolegialny powinna ona sama zorganizować swoje działanie, podobnie jak
okręgowa komisja wyborcza (zob. uwaga 4 powyżej).
12. Odpowiednie stosowanie przepisu ust. 3 oznacza, że członkami Krajowej Komisji Wyborczej nie mogą być kandydaci w wyborach. Należałoby potraktować to
szeroko, tzn. wykluczyć możliwość kandydowania członków Krajowej Komisji Wyborczej w wyborach przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych, zgromadzeń
OIRP oraz Krajowego Zjazdu.
13. Odpowiednie stosowanie przepisu ust. 4 oznacza, że członkostwo w Krajowej Komisji Wyborczej wygasa z chwilą: 1) zgłoszenia jej członka jako kandydata
w wyborach, pod warunkiem złożenia przez niego oświadczenia wyrażającego zgodę
na kandydowanie, 2) złożenia pisemnej rezygnacji skierowanej do Krajowej Rady.
Wygaśnięcie tego członkostwa może być również spowodowane utratą przez członka
tej komisji statusu radcy prawnego (skreślenie z listy radców prawnych) (wniosek
a contrario z § 18 ust. 5 Uchwały Nr 10/2010) albo śmiercią członka komisji (por.
analogiczną sytuację w § 29 pkt 6).
Z § 18 ust. 5 Uchwały Nr 10/2010 można wywnioskować, że jeśli w wyniku wygaśnięcia członkostwa skład liczbowy Krajowej Komisji Wyborczej będzie wynosił
mniej niż 5 osób, powinien on zostać uzupełniony przez Krajową Radę przynajmniej
do tego minimalnego poziomu. Odnośnie do możliwości odwołania członka Krajowej Komisji Wyborczej przez Krajową Radę, postanowienia Uchwały Nr 10/2010 nie
zawierają do tego podstawy prawnej, nawet na wypadek okoliczności obiektywnie
uzasadniających takie działanie (zob. uwaga 7 powyżej).
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14. Jak stanowi § 18 ust. 6 Uchwały Nr 10/2010, okręgowe komisje wyborcze i Krajowa Komisja Wyborcza działają do momentu powołania nowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów na następną kadencję. Z tego postanowienia
wynika, że komisje te działają na zasadzie kadencyjności. Okres ich działania (kadencja) nie został dokładnie określony, ale w związku z tym, że działanie komisji jest powiązane z 4–letnią kadencją organów samorządu radcowskiego, w praktyce działają
one około 4 lata. W przypadku okręgowej komisji wyborczej koniec okresu działania
(kadencji) dotychczasowej komisji, a jednocześnie początek kadencji nowej komisji
wyznacza data wejścia w życie uchwały rady OIRP o zwołaniu zebrań rejonowych,
o której mowa w § 15 ust. 2. Natomiast w przypadku Krajowej Komisji Wyborczej należy przyjąć, że Krajowa Rada jest zobligowana podjąć uchwałę o powołaniu Krajowej Komisji Wyborczej przed każdymi wyborami rozpoczynającymi nową kadencję.
Wymaga odnotowania, że kadencje poszczególnych okręgowych komisji wyborczych oraz Krajowej Komisji Wyborczej nie pokrywają się, ponieważ wybory przeprowadzane w OIRP (w różnych terminach) poprzedzają wybory przeprowadzane
na Krajowym Zjeździe. Wynika z tego, że mogą wystąpić sytuacje, w których w OIRP
została już powołana okręgowa komisja wyborcza do przeprowadzenia wyborów na
następną kadencję, podczas gdy na szczeblu krajowym nadal działa Krajowa Komisja
Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów w trwającej kadencji. W takim
przypadku ta Krajowa Komisja Wyborcza pozostaje (do dnia powołania „nowej” Komisji) organem właściwym do rozpatrywania odwołań wnoszonych od uchwał okręgowych komisji wyborczych.

§ 19.
1. Zgłoszenie kandydata w wyborach, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, następuje w formie pisemnej. Rada okręgowej izby radców prawnych może postanowić
o możliwości zgłaszania kandydatów również w formie elektronicznej.
2. Zgłoszenie zawiera:
1) imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych kandydata;
2) wskazanie organu, do którego albo funkcji, na którą kandydat kandyduje;
3) zgodę kandydata na kandydowanie;
4) imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych osoby zgłaszającej.
3. Zgłoszenie oraz zgodę kandydata na kandydowanie w formie elektronicznej
opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym.
1. Przepisy § 19 Uchwały Nr 10/2010 określają formę i zakres zgłoszenia kandydata w wyborach przeprowadzanych na zebraniach rejonowych oraz zgromadzeniu
OIRP. Organem, do którego wnosi się zgłoszenie, jest okręgowa komisja wyborcza
danej OIRP (zob. § 20), której zadaniem jest dokonanie rejestracji kandydatów w wyborach (zob. § 18 ust. 2).

72

Tomasz Jaroszyński

§ 19

2. Z § 19 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 wynika, że zgłoszenie kandydata w wyborach
może zawsze nastąpić w formie pisemnej, natomiast zgłaszanie kandydatów w formie
elektronicznej może być opcją dodatkową, o ile tak postanowi rada OIRP. O formie
zgłaszania kandydatów w wyborach przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych
rada OIRP postanawia w uchwale o zwołaniu tych zebrań (zob. § 15 ust. 2 pkt 2),
natomiast o formie zgłaszania kandydatów w wyborach przeprowadzanych podczas
zgromadzenia OIRP rada OIRP postanawia w uchwale o zwołaniu tego zgromadzenia (zob. § 16 ust. 1 pkt 2). W każdej z tych uchwał rada OIRP może postanowić, iż
dopuszczalną formą jest wyłącznie forma pisemna albo że oprócz formy pisemnej
dopuszczalna jest także forma elektroniczna.
3. W celu ustalenia, jak rozumieć formę pisemną złożenia zgłoszenia, sięgnijmy
w drodze analogia legis do przepisu art. 78 ust. 1 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego, które stanowi, iż „do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza
złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia
woli”. W tym kontekście warto także przytoczyć tezę wyroku SN z 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie IV CSK 529/14, w którym stwierdzono, że skuteczne potwierdzenie podpisu może dotyczyć tylko oryginału dokumentu, a nie jego kopii (kserokopii), gdyż
przesądza o tym art. 78 § 1 k.c., w którym jest mowa o własnoręcznym podpisie
złożonym na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. W ocenie SN ze
względu na bezpieczeństwo obrotu prawnego, rozszerzenie takiej możliwości na kserokopie dokumentów jest niedopuszczalne.
W świetle powyższego, do uznania, że zgłoszenie kandydata nastąpiło w formie
pisemnej, konieczne jest złożenie dokumentu sporządzonego na piśmie, opatrzonego
własnoręcznym podpisem zgłaszającego. Takiego wymogu nie spełnia np. skan przesłany drogą elektroniczną ani dokument przesłany faksem (zob. także uwagi do § 20).
4. W przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej musi być ono obligatoryjnie
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym (zob. uwaga 10 poniżej).
5. W 19 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 określono obowiązkowe elementy, które muszą
być zawarte w zgłoszeniu, tzn.: 1) imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę
radców prawnych kandydata, 2) wskazanie organu, do którego albo funkcji, na którą
kandydat kandyduje, 3) zgodę kandydata na kandydowanie, 4) imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych osoby zgłaszającej.
Podanie imienia (imion), nazwiska i numeru wpisu na listę radców prawnych kandydata oraz osoby zgłaszającej nie powinno budzić wątpliwości co do zidentyfikowania tożsamości tych osób (zob. uwagi do § 22).
6. W wyborach przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych wybierani są wyłącznie delegaci na zgromadzenie OIRP, a zatem w zgłoszeniu kandydata w tych wyborach nie można wskazać innego organu lub funkcji. W wyborach przeprowadzanych
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podczas zgromadzenia OIRP wybiera się: 1) dziekana oraz pozostałych członków
rady OIRP, 2) członków okręgowej komisji rewizyjnej, 3) członków okręgowego sądu
dyscyplinarnego, 4) rzecznika dyscyplinarnego, 5) delegatów na Krajowy Zjazd, 6)
członka Krajowej Rady (zob. uwagi do § 17). W zgłoszeniu można zatem wskazać
wymienione organy lub funkcje, z zastrzeżeniem że musi to uwzględniać zakaz jednoczesnego kandydowania do organów lub na funkcje w zakresie określonym w § 5.
7. Zgoda kandydata na kandydowanie powinna być sformułowana w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do tego, że dotyczy ona kandydowania w danych
wyborach do określonego organu lub określoną funkcję. W przypadku zgłoszenia
w formie pisemnej zgoda musi być opatrzona własnoręcznym podpisem kandydata
(zob. uwaga 3 powyżej), natomiast w przypadku formy elektronicznej zgoda musi
być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym (zob. uwaga 10 poniżej).
8. Z postanowień § 19 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 można wywnioskować, że dopuszczalne jest zgłoszenie przez radcę prawnego samego siebie jako kandydata.
9. Prawidłowe zamieszczenie wszystkich elementów określonych w § 19 ust. 2
Uchwały Nr 10/2010 jest kluczowe dla skutecznego zgłoszenia kandydata, gdyż okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia dokonuje jego oceny
pod względem zgodności z tymi wymogami (§ 21). Jeżeli zgłoszenie kandydata nie
odpowiada tym wymogom okręgowa komisja wyborcza wzywa osobę zgłaszającą
do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania (§ 22),
a w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia kandydata w terminie odmawia rejestracji
kandydata (§ 23 ust. 1 pkt 4).
10. W razie dopuszczenia przez radę OIRP możliwości zgłaszania kandydatów również w formie elektronicznej zastosowanie znajduje § 19 ust. 3 Uchwały
Nr 10/2010, w myśl którego zgłoszenie oraz zgodę kandydata na kandydowanie w formie elektronicznej opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wymagane
jest zatem opatrzenie tym podpisem całego zgłoszenia kandydata oraz jego części,
którą stanowi zgoda kandydata na kandydowanie. Bezpieczny podpis elektroniczny
jest pojęciem, któremu w aktualnym stanie prawnym w Polsce odpowiada pojęcie
„kwalifikowany podpis elektroniczny”. Jest ono zdefiniowane w art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE
(Dz.Urz. UE L 257 z 28.2014, s. 73). W rozumieniu tego przepisu kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za
pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który
opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.
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§ 20.
Kandydatów można zgłaszać od dnia podjęcia uchwały o zwołaniu zebrania rejonowego lub o zwołaniu zgromadzenia okręgowej izby, do 30 dnia przed dniem
zebrania rejonowego lub zgromadzenia okręgowej izby. Zgłoszenie uznaje się za
wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło ono do okręgowej komisji wyborczej przed
jego upływem.
1. W § 20 Uchwały Nr 10/2010 określono termin na zgłaszanie kandydatów w wyborach przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych oraz podczas zgromadzenia
OIRP. Wprawdzie zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 2 w uchwale o zwołaniu zebrania rejonowego rada OIRP postanawia o terminie zgłaszania kandydatów, a zgodnie z § 16
ust. 1 pkt 2 w uchwale o zwołaniu zgromadzenia OIRP rada OIRP postanawia o terminie zgłaszania kandydatów, jednakże w obu tych przypadkach nie może być mowa
o ustaleniu terminu innego niż wynikający z § 20.
2. Kandydatów na delegatów na zgromadzenie OIRP można zgłaszać od dnia
podjęcia uchwały o zwołaniu zebrania rejonowego (zob. § 15 ust. 2) do 30 dnia
przed dniem tego zebrania rejonowego, zaś kandydatów do organów i na funkcje,
wybierane podczas zgromadzenia OIRP, czyli: 1) dziekana oraz pozostałych członków rady OIRP, 2) członków okręgowej komisji rewizyjnej, 3) członków okręgowego
sądu dyscyplinarnego, 4) rzecznika dyscyplinarnego, 5) delegatów na Krajowy Zjazd,
6) członka Krajowej Rady (zob. uwagi do § 17) – można zgłaszać od dnia podjęcia
uchwały o zwołaniu zgromadzenia OIRP (zob. § 16 ust. 1) do 30 dnia przed dniem
tego zgromadzenia.
3. Wątpliwości interpretacyjne nasuwa sposób obliczenia terminów wynikających
z § 20 zdanie pierwsze Uchwały Nr 10/2010. Zarówno w odniesieniu do zgłaszania
kandydatów zgłaszanych w wyborach na zebraniach rejonowych, jak i kandydatów
zgłaszanych w wyborach na zgromadzeniu OIRP data początkowa jest łatwa do ustalenia – sformułowanie „od dnia podjęcia uchwały o zwołaniu zebrania rejonowego
(zgromadzenia OIRP)”, oznacza, że kandydata można zgłosić już tego dnia (po podjęciu uchwały). Nie ma przy tym znaczenia, jak w tych uchwałach zostaje ustalony termin ich wejścia w życie, skoro mowa jest o „dniu podjęcia”. Ze względu na nietypowe
i niezbyt fortunne sformułowanie: „do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego
lub zgromadzenia OIRP”, pewne trudności może nasuwać wyznaczenie końcowej
daty terminu na zgłaszanie kandydatów. Uchwała Nr 10/2010 nie odsyła w kwestii
obliczania terminów do odpowiedniego stosowania żadnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, można wszakże odwołać się do ogólnie przyjętych w obrocie prawnym reguł obliczania terminów. Po pierwsze, przy obliczeniu wskazanego
terminu nie wliczamy do niego dnia, w którym odbywa się zebranie rejonowe (zgromadzenie OIRP). Po drugie, odliczamy „wstecz” 30 pełnych dni kalendarzowych. Po
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trzecie, uznajemy, że ostatnim dniem, w którym może nastąpić zgłoszenie, jest dzień
poprzedzający te 30 dni. A zatem przykładowo, jeśli zgromadzenie OIRP zwołano
na dzień 31 maja, ostatnim dniem na zgłaszanie kandydatów jest dzień 30 kwietnia
(z upływem tego dnia upływa termin na zgłaszanie kandydatów).
4. Przepis § 20 zdanie drugie Uchwały Nr 10/2010 określa, że zgłoszenie kandydata uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło ono do okręgowej komisji
wyborczej przed upływem tego terminu. Fakt, że jest tutaj mowa o „wpłynięciu”
zgłoszenia, stanowi dodatkową przesłankę dla uznania, że przez pisemną formę zgłoszenia należy rozumieć zgłoszenie na piśmie, które zostaje „w oryginale” dostarczone
do okręgowej komisji wyborczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy dokona tego osobiście sam zgłaszający, czy zrobi to za pośrednictwem innej osoby, operatora pocztowego lub kuriera itp. Z uwagi na to, że zgłoszenie ma wpłynąć do okręgowej komisji
wyborczej, trzeba w ramach danej OIRP zapewnić właściwą obsługę biurową tego
organu. Powinno być zatem ustalone, kto jest odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń, oznaczanie daty ich wpływu i niezwłoczne przekazywanie okręgowej komisji
wyborczej. Co się tyczy adresu, pod którym zgłoszenia kandydatów są przyjmowane,
racjonalnym ustaleniem jest wskazanie adresu siedziby OIRP.
5. Wskazane wyżej kwestie organizacyjne wiążą się również z kwestią precyzyjnego ustalenia upływu terminu, w którym można składać zgłoszenia. Jak przedstawiono powyżej (zob. uwaga 3), formalnie jest to koniec dnia (godz. 00.00) ustalonego na
podstawie § 20 zdanie pierwsze, nie wydaje się wszakże, aby oznaczało to konieczność wyznaczania w tym dniu dyżuru dla osób przyjmujących zgłoszenia. Podobnie,
w przypadku gdyby termin upływał w sobotę, niedzielę albo inny dzień wolny od
pracy, nie powinno się oczekiwać podejmowania nadzwyczajnych środków, które
gwarantowałyby możliwość zgłaszania kandydatów „za pięć dwunasta”. W konsekwencji, należy przyjąć, że faktycznym momentem upływu terminu na zgłaszanie
kandydatów jest godzina, która kończy ostatni dzień pracy biura OIRP w ramach
tego terminu. A zatem przykładowo, jeżeli termin upływa w niedzielę o północy, to
zgłoszenia są przyjmowane do godziny zakończenia pracy biura OIRP w piątek.
W razie przyjęcia innej interpretacji powyższych zagadnień i ustalenia innego niż
zaproponowane miejsca i terminu zgłaszania kandydatów, powinni być o tym poinformowani wszyscy członkowie OIRP, np. przy okazji informowania o treści uchwały
rady OIRP o zwołaniu zebrań rejonowych i zgromadzenia OIRP (zob. odpowiednio
§ 15 ust. 3 i § 16 ust. 2).
6. Na mocy § 23 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr 10/2010 okręgowa komisja wyborcza odmawia rejestracji kandydata zgłoszonego po terminie ustalonym na podstawie § 20.
7. W uchwale Nr 10/2010 przemilczano kwestię dopuszczalności cofnięcia zgłoszenia kandydata. W tym zakresie można zgłosić de lege ferenda potrzebę wprowa76
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dzenie regulacji dającej prawo cofnięcia zgłoszenia wyłącznie kandydatowi w przypadku złożenia takiego cofnięcia do okręgowej komisji wyborczej nie później niż na
14 dni przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia OIRP.

§ 21.
Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia dokonuje
jego oceny pod względem zgodności z wymogami określonymi w § 19, bada, czy
nie występują przesłanki, o których mowa w § 23 ust. 1, oraz wydaje postanowienie w sprawie rejestracji kandydata.
1. Okręgowa komisja wyborcza jako organ, którego zadaniem jest dokonanie rejestracji kandydatów w wyborach przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych oraz
podczas zgromadzenia OIRP, jest zobowiązana do zweryfikowania zgłoszeń tych
kandydatów. Okręgowa komisja wyborcza powinna przystąpić do tego niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia. W odniesieniu do pojęcia „niezwłocznie”, poprzez
analogia legis możemy odwołać się do art. 12 k.p.a., stanowiącego, że: „§ 1. Organy
administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując
się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. § 2. Sprawy,
które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie”. Należy jednocześnie pamiętać, iż obowiązek niezwłocznego
załatwienia sprawy nie może prowadzić do naruszenia przepisów prawa; na pierwszym miejscu trzeba postawić wnikliwość postępowania, a dopiero następnie jego
szybkość (zob. B. Adamiak, Komentarz do art. 12 k.p.a., w: B. Adamiak, J. Borkowski,
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis). Jeśli
idzie o określenie momentu wpłynięcia zgłoszenia do okręgowej komisji wyborczej,
w przypadku zgłaszania kandydatów w formie pisemnej powinno się przez to rozumieć otrzymanie przez komisję oryginału zgłoszenia na piśmie. Znaczenie ma zatem
data wpływu poszczególnych zgłoszeń. Nieprawidłowym postępowaniem byłoby
czekanie na upływ terminu określonego zgodnie z § 20 i dopiero wówczas przystąpienie przez komisję do dokonywania oceny.
2. Kontrola zgłoszenia dokonywana przez okręgową komisję wyborczą zawiera
w sobie elementy oceny formalnej prawidłowości zgłoszenia (§ 19) oraz merytorycznego badania treści zgłoszenia (§ 23), przy czym opisywana procedura klarownie nie
określa sposobu postępowania w razie wystąpienia uchybień w obu tych zakresach
(zob. uwagi do § 22 i § 23).
3. W stosunku do dokonywania przez okręgową komisję wyborczą oceny pod
względem zgodności z wymogami określonymi w § 19 Uchwały Nr 10/2010 w pierwszej kolejności powstaje pytanie, o jakie wymogi tutaj chodzi. W § 19 ust. 1 i 3 określono formę, w jakiej powinno nastąpić zgłoszenie kandydata, zaś w ust. 2 określono to, co zgłoszenie powinno zawierać. Literalnie rzecz biorąc, okręgowa komisja
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wyborcza miałaby się odnieść do obu tych kwestii, jednakże należy na to spojrzeć
szerzej, uwzględniając przede wszystkim treść § 22, zgodnie z którym, jeżeli zgłoszenie kandydata nie odpowiada wymogom określonym w § 19, okręgowa komisja
wyborcza wzywa osobę zgłaszającą do uzupełnienia zgłoszenia. W tym kontekście
istotne wątpliwości nasuwają się co do sposobu oceny tego, czy zgłoszenie nastąpiło
w formie pisemnej. Aby uznać ten wymóg za spełniony, do okręgowej komisji wyborczej powinno wpłynąć zgłoszenie sporządzone na piśmie, opatrzone własnoręcznym podpisem zgłaszającego. Natomiast w przypadku dopuszczalności wnoszenia
zgłoszeń kandydatów, również w formie elektronicznej, kluczową kwestią jest stwierdzenie tego, czy zostało ono opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
W przypadkach obu form zgłoszeń problem polega przede wszystkim na tym, w jaki
sposób rozumieć uzupełnienie zgłoszenia w razie niezgodności formy zgłoszenia
z wymogami określonymi w § 19 ust. 1 i 3 (zob. uwagi do § 22).
4. Co się tyczy dokonania oceny tego, czy zgłoszenie jest zgodne z § 19 ust. 2,
sprawa jest prostsza, gdyż ten przepis określa, że zgłoszenie musi zawierać: 1) imię
(imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych kandydata, 2) wskazanie
organu, do którego albo funkcji, na którą kandydat kandyduje, 3) zgodę kandydata
na kandydowanie, 4) imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych osoby zgłaszającej.
Materiałem służącym do weryfikacji imienia (imion), nazwiska i numeru wpisu
na listę radców prawnych kandydata oraz osoby zgłaszającej powinna być lista radców prawnych prowadzona w danej OIRP. W razie oczywistych omyłek pisarskich
w imieniu, nazwisku lub numerze wpisu, zasadne wydaje się wpisanie prawidłowych
danych tego kandydata w postanowieniu okręgowej komisji wyborczej o rejestracji
kandydata, a także w innych decyzjach dotyczących tej osoby. Natomiast jeśli dane
budzą uzasadnione wątpliwości (np. podany numer wpisu na listę radców prawnych
jest przypisany do innej osoby), należałoby zwrócić się do zgłaszającego o uzupełnienie danych w trybie § 22.
Odnośnie do wskazania organu, do którego albo funkcji, na którą kandydat kandyduje, należy przede wszystkim sprawdzić, czy wskazano organ albo funkcję, które
są obsadzane w trakcie danych wyborów (zob. uwaga 6 do § 19).
Jeśli chodzi o zgodę kandydata na kandydowanie, to w przypadku zgłoszenia
w formie pisemnej konieczne jest, aby była ona potwierdzona własnoręcznym podpisem kandydata, zaś w przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej zgoda musi
być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym (zob. uwagi 3 i 10 do § 19).
W myśl § 22, jeżeli zgłoszenie kandydata nie odpowiada wymogom określonym
w § 19, okręgowa komisja wyborcza wzywa osobę zgłaszającą do uzupełnienia zgłoszenia.
5. Zbadanie przez okręgową komisję wyborczą, czy nie występują przesłanki odmowy rejestracji kandydata, o których mowa w § 23 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010,
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wymaga szczególnej staranności z uwagi na niewystępujący w tym zakresie tryb wzywania osoby zgłaszającej do uzupełnienia zgłoszenia. Okręgowa komisja wyborcza
bada zatem, czy: 1) kandydatowi przysługuje prawo wybieralności w danych wyborach, 2) kandydat został zgłoszony do organu lub na funkcję, na które – zgodnie
z § 5 – można kandydować jednocześnie, 3) kandydat został zgłoszony w terminie
ustalonym na podstawie § 20, 4) w przypadku wezwania do uzupełnienia zgłoszenia
nastąpiło to w terminie, o którym mowa w § 22, 5) kandydata zgłosiła osoba mającą
prawo zgłaszania kandydatów w danych wyborach (więcej na temat tych przesłanek
zob. uwagi do § 23). Niespełnienie przesłanki określonej w § 23 ust. 1 skutkuje podjęciem przez okręgową komisję wyborczą uchwały o odmowie rejestracji kandydata.
6. Zgodnie z § 21 Uchwały Nr 10/2010 okręgowa komisja wyborcza po dokonaniu
oceny wymogów z § 19 oraz przesłanek z § 23 „wydaje postanowienie w sprawie
rejestracji kandydata”. Wymaga podkreślenia, że tak sformułowany przepis stanowi
swego rodzaju skrót myślowy. A mianowicie, takie postanowienie zostaje wydane
tylko i wyłącznie w przypadku, gdy okręgowa komisja wyborcza stwierdziła zgodność zgłoszenia z wymogami określonymi w § 19 (w wyniku „pierwotnego” badania
albo po uzupełnieniu zgłoszenia na podstawie § 22) oraz stwierdziła niewystępowanie żadnej z przesłanek odmowy rejestracji kandydata, o których mowa w § 23
ust. 1. Szczególnym przypadkiem jest wydanie postanowienia o rejestracji kandydata
w przypadku uwzględnienia w całości odwołania od uchwały – przez samą okręgową
komisję wyborczą (zob. § 23 ust. 4b) albo przez Krajową Komisję Wyborczą (zob.
§ 23 ust. 5).
7. Nie ma przeszkód formalnych, aby w jednym postanowieniu okręgowej komisji
wyborczej dokonywać rejestracji więcej niż jednego kandydata w danych wyborach,
nawet gdy zostali oni zgłoszeni przez różne osoby. Postanowienie jest dokumentem
poświadczającym, że zgłoszenie danej osoby jako kandydata w danych wyborach zostało zweryfikowane przez powołany do tego organ i z momentem jego wydania zostaje ona oficjalnie zarejestrowana jako kandydat. Z przepisów Uchwały Nr 10/2010
nie wynika obowiązek poinformowania osoby zgłaszającej lub kandydata o postanowieniu w sprawie jego rejestracji ani obowiązek udostępnienia (lub upublicznienia)
takiego postanowienia. Formalnie rzecz biorąc, fakt rejestracji danego kandydata zostaje ogłoszony dopiero w momencie opublikowania na stronie internetowej OIRP
listy zgłoszonych kandydatów w danych wyborach (zob. § 24 ust. 2).

§ 22.
Jeżeli zgłoszenie kandydata nie odpowiada wymogom określonym w § 19, okręgowa komisja wyborcza wzywa osobę zgłaszającą do uzupełnienia zgłoszenia
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, nie później jednak niż na 21 dni
przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia okręgowej izby, wskazując
niezbędny zakres uzupełnienia.
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1. Zgodnie z § 21 Uchwały Nr 10/2010 okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie
po wpłynięciu zgłoszenia kandydata dokonuje jego oceny pod względem zgodności
z wymogami określonymi w § 19. Przepis § 22 doprecyzowuje, że jeżeli zgłoszenie
kandydata nie odpowiada tym wymogom, okręgowa komisja wyborcza wzywa osobę
zgłaszającą do uzupełnienia zgłoszenia. Wprawdzie nie wskazano tutaj, że wezwanie
to powinno nastąpić „niezwłocznie”, lecz nie ulega wątpliwości, że tak należałoby
działać, zwłaszcza w związku z krótkimi terminami w całej procedurze rejestracji
kandydatów w wyborach (zob. uwaga 3 poniżej).
2. Jak zasygnalizowano powyżej (zob. uwaga 3 do § 21), dokonywanie przez okręgową komisję wyborczą oceny zgodności zgłoszenia kandydata z wymogami określonymi w § 19 nasuwa wątpliwości, w szczególności względem oceny formy zgłoszenia, którą opisują ust. 1 i 3 tego paragrafu. Skoro w przypadku zgłoszenia w formie
pisemnej za prawidłowe należy uznać zgłoszenie sporządzone na piśmie, opatrzone
własnoręcznym podpisem zgłaszającego, to w jakiej sytuacji okręgowa komisja wyborcza może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia? W tym kontekście trzeba uwzględnić § 20, stanowiący o tym, że zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli
wpłynęło ono do okręgowej komisji wyborczej przed jego upływem. Na tym tle racjonalne jest posłużenie się wykładnią systemową i funkcjonalną, które prowadzą do
wniosku, że wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia w nawiązaniu do formy pisemnej,
o której mowa w § 19 ust. 1, może dotyczyć tylko sytuacji, w której zgłoszenie wniesione na piśmie do okręgowej komisji wyborczej nie zostało ręcznie podpisane przez
zgłaszającego. Natomiast inne przypadki, jak np. przesłanie skanu zgłoszenia mailem
(albo faksem), nie kwalifikują się do uzupełnienia, gdyż nie można uznać, iż zgodnie
z § 20 wpłynęło ono do okręgowej komisji wyborczej. Przyjęcie odmiennej interpretacji mogłoby prowadzić do obchodzenia wymogu dokonywania zgłoszenia w formie pisemnej w wymaganym terminie. Oznaczałoby to bowiem, że osoba zgłaszająca
mogłaby zgłosić kandydata np. telefonicznie i oczekiwać, że zostanie przez okręgową
komisję wyborczą wezwana do uzupełnienia zgłoszenia w zakresie formy pisemnej.
3. W przypadku dopuszczenia wnoszenia zgłoszeń kandydatów również w formie
elektronicznej jedyną sytuacją, która może skutkować wezwaniem do uzupełnienia
zgłoszenia (w zakresie jego formy) w trybie § 22 wydaje się brak opatrzenia zgłoszenia bezpiecznym podpisem elektronicznym (zob. § 19 ust. 3).
4. Stwierdzenie, że zgłoszenie kandydata nie odpowiada wymogom określonym
w § 19 ust. 2 następuje, jeśli zgłoszenie to nie zawiera w pełnym zakresie następujących danych: 1) imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych
kandydata, 2) wskazanie organu, do którego albo funkcji, na którą kandydat kandyduje, 3) zgoda kandydata na kandydowanie, 4) imię (imiona), nazwisko i numer
wpisu na listę radców prawnych osoby zgłaszającej (zob. uwaga 4 do § 21). Brak albo
niepełny zakres powyższych danych, albo uzasadnione wątpliwości co do ich wia80
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rygodności jest przesłanką do wezwania do uzupełnienia zgłoszenia. Okręgowa komisja wyborcza jest przy tym zobowiązana do wskazania niezbędnego zakresu tego
uzupełnienia.
5. Decyzję w sprawie wezwania do uzupełnienia zgłoszenia okręgowa komisja wyborcza podejmuje, jak każdą inną, większością głosów. Wydaje się, iż dokument, który ją zawiera, należy nazwać „wezwaniem”. Powinien być on podpisany przez członków komisji biorących udział w głosowaniu.
6. Komentowany przepis określa, że uzupełnienie zgłoszenia musi nastąpić „w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania”. Można z tego wywnioskować, że wezwanie powinno zostać doręczone osobie zgłaszającej kandydata w formie zapewniającej
zwrotne potwierdzenie jego odbioru, a uzupełnienie zgłoszenia ma zostać dostarczone do okręgowej komisji wyborczej we wskazanym terminie. Biorąc pod uwagę to,
że przy obliczaniu wskazanego terminu nie ma znaczenia, czy upływa on np. w dzień
ustawowo wolny od pracy, faktyczny okres na przekazanie uzupełnionego zgłoszenia
jest bardzo krótki.
7. Dodatkowym ograniczeniem terminu na uzupełnienie zgłoszenia jest stwierdzenie, że musi to nastąpić nie później niż na 21 dni przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia OIRP (odnośnie do obliczenia tego terminu zob. uwaga 3
do § 20). Uwzględniając to, że w myśl § 20 kandydatów można zgłaszać do 30 dnia
przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia OIRP, może zaistnieć sytuacja,
iż zgłoszenie, które wpłynęło do okręgowej komisji wyborczej w ostatnim dniu, musi
w razie konieczności jego uzupełnienia zostać przekazane przez zgłaszającego w jeszcze krótszym terminie niż wskazane wyżej 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
8. Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr 10/2010 okręgowa komisja wyborcza
odmawia rejestracji kandydata w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia kandydata
w terminie, o którym mowa w § 22.

§ 23.
1. Okręgowa komisja wyborcza odmawia rejestracji kandydata:
1) któremu nie przysługuje prawo wybieralności;
2) zgłoszonego z naruszeniem przepisu § 5;
3) zgłoszonego po terminie ustalonym na podstawie § 20;
4) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia kandydata w terminie, o którym
mowa w § 22;
5) zgłoszonego przez osobę niemającą prawa zgłaszania kandydatów.
2. Uchwałę o odmowie rejestracji kandydata doręcza się kandydatowi i osobie
zgłaszającej.
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3. Od uchwały o odmowie rejestracji kandydata kandydatowi lub osobie zgłaszającej, przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem
okręgowej komisji wyborczej w terminie 3 dni od dnia doręczenia uchwały, nie
później niż na 14 dni przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia okręgowego izby.
4. Odwołanie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęło ono w terminie
określonym w ust. 3 do okręgowej komisji wyborczej.
4a. Odwołanie złożone z naruszeniem terminu określonego w ust. 3 okręgowa
komisja wyborcza zwraca odwołującemu się bez rozpoznania.
4b. W przypadku nieuwzględnienia odwołania w całości przez okręgową komisję wyborczą w terminie 3 dni od dnia jego wpływu, okręgowa komisja wyborcza
przekazuje je wraz z całością dokumentacji sprawy drogą elektroniczną Krajowej
Komisji Wyborczej.
5. Krajowa Komisja Wyborcza rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od dnia
wpłynięcia odwołania. Uchwałę w sprawie odwołania Krajowa Komisja Wyborcza niezwłocznie przekazuje okręgowej komisji wyborczej i doręcza odwołującemu się. W przypadku uwzględnienia odwołania okręgowa komisja wyborcza
dokonuje rejestracji kandydata.
1. Przepisy § 23 Uchwały Nr 10/2010 wskazują przypadki, w których okręgowa
komisja wyborcza odmawia rejestracji kandydata w wyborach oraz regulują procedurę odwoływania się od uchwały o odmowie rejestracji. Na podstawie ust. 1 okręgowa komisja wyborcza jest zobowiązana odmówić rejestracji kandydata: 1) któremu
nie przysługuje prawo wybieralności, 2) zgłoszonego z naruszeniem przepisu § 5,
3) zgłoszonego po ustalonym terminie, 4) w przypadku nieuzupełnienia w terminie
zgłoszenia kandydata, 5) zgłoszonego przez osobę niemającą prawa zgłaszania kandydatów (zob. uwagi 2–6 poniżej).
2. Do ustalenia, czy kandydatowi przysługuje prawo wybieralności w danych wyborach, konieczne jest posłużenie się przepisami § 4 Uchwały Nr 10/2010, określającymi prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze). W myśl § 4 ust. 3 w wyborach
przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych prawo wybieralności przysługuje
radcom prawnym należącym do właściwego rejonu OIRP. A zatem jako kandydat na
delegata na zgromadzenie OIRP może zostać zgłoszony wyłącznie radca prawny
wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez radę danej OIRP i należący
do danego rejonu.
Zgodnie z § 4 ust. 2 bierne prawo wyborcze w wyborach: 1) członka Krajowej
Rady, 2) delegatów na Krajowy Zjazd, 3) dziekana rady OIRP, 4) członków rady OIRP,
5) członków okręgowej komisji rewizyjnej, 6) członków okręgowego sądu dyscyplinarnego, 7) rzecznika dyscyplinarnego – przysługuje radcom prawnym stanowiącym zgromadzenie OIRP. Wobec tego jako kandydat w wyborach przeprowadzanych
podczas zgromadzenia OIRP może zostać zgłoszony wyłącznie radca prawny wpisa82
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ny na listę radców prawnych prowadzoną przez radę danej OIRP, a w przypadku gdy
zgromadzenie OIRP stanowią delegaci wybrani na zebraniach rejonowych – wyłącznie delegat na to zgromadzenie.
W odniesieniu do kandydatów zgłaszanych zarówno w wyborach na zebraniach
rejonowych, jak i na zgromadzeniu OIRP dodatkowym warunkiem jest to, aby wobec
tej osoby nie zachodziły przesłanki wyłączające bierne prawo wyborcze, określone
w § 4 ust. 4. W myśl tego przepisu prawo wybieralności nie przysługuje radcy prawnemu: 1) w okresie 6 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego
o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, 2) w okresie 3 lat od
uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o karze nagany lub karze pieniężnej, 3) w przypadku prawomocnego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu
radcy prawnego, 4) w okresie pozbawienia praw publicznych.
3. Zgłoszenie kandydata z naruszeniem przepisu § 5 Uchwały Nr 10/2010 oznacza
naruszenie ustalonego w tym przepisie zakazu jednoczesnego kandydowania do
określonych organów i na funkcje. Warunek ten praktycznie nie ma znaczenia w wyborach przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych, gdyż wówczas wybierani są
wyłącznie delegaci na zgromadzenie OIRP. Można zatem uznać, że zgłoszenie w tych
wyborach radcy prawnego jako kandydata na delegata na zgromadzenie OIRP oraz
do innego organu lub na funkcję w tej drugiej części jest bezprzedmiotowe.
Jeśli idzie o wybory przeprowadzane podczas zgromadzenia OIRP, w myśl § 5 zakaz
kandydowania do więcej niż jednego z organów lub na funkcję dotyczy kandydowania
w tych samych wyborach do rady OIRP, na dziekana rady OIRP, do okręgowej komisji
rewizyjnej, do okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz na rzecznika dyscyplinarnego. W konsekwencji zgłoszenie tego samego kandydata do więcej niż jednego z tych
organów i funkcji skutkuje odmową rejestracji kandydata. Jest to oczywiste w razie
wskazania tej samej osoby jako kandydata do organów (funkcji) objętych omawianym
zakazem – zarówno gdy następuje to w jednym zgłoszeniu, jak i w kilku zgłoszeniach,
które wpłynęły przed wydaniem postanowienia w sprawie rejestracji tego kandydata. Natomiast gdyby radca prawny został zarejestrowany jako kandydat, a następnie
do okręgowej komisji wyborczej wpłynęłoby zgłoszenie, w którym jest on wskazany
jako kandydat do organu objętego zasadą niepołączalności, komisja powinna odmówić jego rejestracji jako kandydata do organu wskazanego w drugim zgłoszeniu.
4. Odmowa rejestracji kandydata zgłoszonego po terminie ustalonym na podstawie § 20 Uchwały Nr 10/2010, następuje, jeżeli zgłoszenie nie wpłynęło do okręgowej
komisji wyborczej przed upływem terminu. Zgodnie z tym przepisem kandydatów
można zgłaszać do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia
OIRP (zob. uwagi do § 20).
5. Okręgowa komisja wyborcza odmawia rejestracji kandydata w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia kandydata w terminie, o którym mowa w § 22 Uchwały
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Nr 10/2010. Przepis ten stanowi, iż jeżeli zgłoszenie kandydata nie odpowiada wymogom określonym w § 19, okręgowa komisja wyborcza wzywa osobę zgłaszającą do
uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, nie później
jednak niż na 21 dni przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia okręgowej izby, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia. W praktyce naruszenie terminu
wynikającego z § 22 można stwierdzić, jeżeli w tym terminie do okręgowej komisji
wyborczej nie wpłynie uzupełnienie zgłoszenia kandydata.
6. Aby zweryfikować, czy kandydat został zgłoszony przez osobę mającą prawo
zgłaszania kandydatów, trzeba sięgnąć do przepisu § 4a Uchwały Nr 10/2010. Stanowi on, iż prawo zgłaszania kandydatów w wyborach przysługuje wyłącznie radcom
prawnym mającym prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w tych wyborach
zgodnie z § 3 ust. 1–3.
Wynika z tego, że w przeprowadzanych na zebraniach rejonowych wyborach delegatów na zgromadzenie OIRP prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radcom
prawnym należącym do właściwego rejonu OIRP. W związku z odesłaniem do § 3
ust. 3 należy przyjąć, że radca prawny zgłaszający kandydaturę powinien należeć
do tego samego rejonu OIRP co zgłaszany przez niego kandydat. Zgłoszenie kandydata z innego rejonu skutkuje zatem odmową rejestracji tego kandydata.
Z kolei w wyborach przeprowadzanych podczas zgromadzenia OIRP (zob. § 17)
prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radcom prawnym stanowiącym zgromadzenie OIRP, tzn. radcom prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez radę danej OIRP, a w przypadku gdy zgromadzenie OIRP stanowią delegaci
wybrani na zebraniach rejonowych – wyłącznie delegatom na to zgromadzenie.
7. Zgodnie z § 23 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 uchwałę okręgowej komisji wyborczej o odmowie rejestracji kandydata doręcza się kandydatowi i osobie zgłaszającej.
Z uwagi na konieczność udokumentowania doręczenia tej uchwały, w szczególności
w związku z wyznaczeniem terminu na odwołanie poprzez odniesienie do dnia doręczenia uchwały (ust. 3), doręczenie to powinno mieć formę listu poleconego za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub równoważnej formy wiarygodnie potwierdzającej fakt doręczenia.
8. Na podstawie § 23 ust. 3 Uchwały Nr 10/2010 prawo złożenia odwołania od
uchwały okręgowej komisji wyborczej o odmowie rejestracji kandydata przysługuje kandydatowi oraz osobie zgłaszającej – odwołanie może złożyć jedna z tych osób
albo niezależnie od siebie obydwie. Odwołanie jest kierowane do Krajowej Komisji
Wyborczej, która – w myśl § 18 ust. 5 – jest organem odwoławczym od uchwał okręgowej komisji wyborczej. To, że odwołanie wnosi się „za pośrednictwem okręgowej
komisji wyborczej”, nakazuje uznać, że osoba składająca odwołanie powinna złożyć
je do tego organu. Uchwała Nr 10/2010 milczy w kwestii wymogów formalnych dotyczących odwołania. Biorąc pod uwagę charakter procedury odwoławczej, należałoby
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założyć, że wymagalne minimum obejmuje wniesienie odwołania w formie pisemnej
(z własnoręcznym podpisem osoby je wnoszącej) oraz zawarcie w jego treści uzasadnienia wskazującego powody uzasadniające jego wniesienie.
9. Odwołanie od uchwały okręgowej komisji wyborczej o odmowie rejestracji kandydata należy wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia uchwały, nie później niż na
14 dni przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia OIRP. W związku z tym,
że Uchwała Nr 10/2010 nie wskazuje, aby przy obliczaniu terminu w jakikolwiek sposób różnicować dni robocze czy dni wolne od pracy, trzeba mieć świadomość, że faktyczny okres na wniesienie odwołania może być bardzo krótki, np. w razie doręczenia
uchwały w czwartek termin na wniesienie odwołania upływa wprawdzie z końcem
niedzieli, jednak w praktyce odwołanie powinno zostać przekazane do okręgowej
komisji wyborczej w piątek. Wynika to z § 23 ust. 4, stanowiącego, że odwołanie
uznaje się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęło ono w terminie określonym w ust.
3 do okręgowej komisji wyborczej (zob. także uwaga 5 do § 20). W tym zakresie
warto zgłosić de lege ferenda postulat wydłużenia tego terminu. Dodatkową granicę
czasową przy wnoszeniu odwołania wyznacza 14 dzień przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia OIRP. W myśl § 23 ust. 4a odwołanie złożone z naruszeniem
terminu określonego w ust. 3 – a zatem po upływie 3 dnia od dnia otrzymania lub
później niż w 14 dniu przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia OIRP –
okręgowa komisja wyborcza zwraca odwołującemu się bez rozpoznania.
10. Z § 23 ust. 4b Uchwały Nr 10/2010 wynika, że składanie odwołania za pośrednictwem okręgowej komisji wyborczej nie jest jedynie wymogiem formalnym, ale
daje także tej komisji możliwość rozpatrzenia tego odwołania w terminie 3 dni od
jego wpływu. Należy uznać, że w przypadku uwzględnienia w tym terminie odwołania w całości okręgowa komisja wyborcza powinna wydać postanowienie w sprawie
rejestracji kandydata (zob. uwagi do § 21). Okręgowa komisja wyborcza nie ma możliwości uwzględnienia odwołania w części.
11. W przypadku nieuwzględnienia odwołania w całości w terminie 3 dni od
wpływu odwołania, okręgowa komisja wyborcza przekazuje odwołanie wraz z całością dokumentacji sprawy drogą elektroniczną Krajowej Komisji Wyborczej. W tej
regulacji wyjaśnienia wymaga sformułowanie, że odwołanie oraz całość dokumentacji sprawy mają zostać przekazane „drogą elektroniczną”. Podstawową, a praktycznie niemal wyłączną formą zgłaszania kandydatów jest forma pisemna (zob. uwagi do § 19). W tej formie należy także składać odwołania (zob. uwaga 8 powyżej).
Można przyjąć, że przekazanie tych dokumentów Krajowej Komisji Wyborczej drogą
elektroniczną oznacza zatem przesłanie nie ich oryginałów, lecz skanów tych dokumentów za pośrednictwem poczty mailowej. Wskazane byłoby przy tym zachowanie
należytej staranności co do zabezpieczenia przed ujawnieniem danych zawartych
w tych dokumentach.
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12. Zgodnie z § 23 ust. 5 zdanie pierwsze Uchwały Nr 10/2010 Krajowa Komisja
Wyborcza rozpatruje odwołanie od uchwały okręgowej komisji wyborczej o odmowie rejestracji kandydata w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia odwołania. Wobec
tego, że odwołanie jest przekazywane drogą elektroniczną, za dzień wpłynięcia należałoby uznać dzień, w którym został odebrany mail z załączonym odwołaniem oraz
pozostałą dokumentacją sprawy (zob. uwaga 11 powyżej); do terminu nie wliczamy
dnia wpłynięcia odwołania. Obowiązek rozpatrzenia odwołania w tak krótkim terminie – zwłaszcza gdy obejmuje on dni wolne od pracy – może powodować istotne
trudności organizacyjne.
13. Postanowienia § 23 Uchwały Nr 10/2010 nie zawierają żadnych wskazań co
do zakresu rozpatrywania odwołania. W związku z tym, że dotyczy ono odmowy
rejestracji kandydata, przedmiotem badania przez Krajową Komisję Wyborczą powinno być to, czy okręgowa komisja wyborcza we właściwy sposób zastosowała § 23
ust. 1, w którym wymieniono przesłanki tej odmowy. Krajowa Komisja Wyborcza
może zadecydować o uwzględnieniu odwołania albo o jego nieuwzględnieniu i robi
to w drodze uchwały.
14. Zgodnie z § 23 ust. 5 zdanie drugie Uchwały Nr 10/2010 uchwałę w sprawie
odwołania Krajowa Komisja Wyborcza niezwłocznie przekazuje właściwej okręgowej komisji wyborczej oraz doręcza ją odwołującemu się. W przypadku uwzględnienia odwołania okręgowa komisja wyborczej dokonuje rejestracji kandydata w drodze
postanowienia (zob. uwagi do § 21). Należy uznać, że nieuwzględnienie odwołania
przez Krajową Komisję Wyborczą kończy bieg danej sprawy – kandydat nie zostaje
zarejestrowany w danych wyborach.

§ 24.
1. Okręgowa komisja wyborcza, najpóźniej w 7 dniu przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych, sporządza:
1) listę zgłoszonych kandydatów;
2) spis radców prawnych posiadających prawo wybierania w danych wyborach.
2. Listę i spis, o których mowa w ust. 1, okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie
przekazuje radzie okręgowej izby radców prawnych. Jednocześnie lista zgłoszonych kandydatów jest publikowana przez okręgową komisję wyborczą na stronie
internetowej okręgowej izby radców prawnych.
3. Spis, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może zostać uzupełniony w dniu zgromadzenia okręgowego izby radców prawnych lub zebrania rejonowego na wniosek
radcy prawnego wpisanego na listę radców prawnych po dniu sporządzenia spisu.
Spis uzupełnia osoba prowadząca obrady na podstawie przedłożonego przez radcę prawnego wypisu z listy radców prawnych.
4. Lista zgłoszonych kandydatów może zostać uzupełniona w dniu zebrania rejonowego lub zgromadzenia okręgowego izby radców prawnych, jeżeli liczba
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kandydatów na daną funkcję lub do danego organu byłaby mniejsza niż liczba
mandatów obsadzanych w danych wyborach. Listę uzupełnia osoba prowadząca
obrady. Przepisy § 19 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 2 stosuje się.
1. W przepisach § 24 Uchwały Nr 10/2010 uregulowano zadania okręgowej komisji
wyborczej kończące jej udział w rejestrowaniu kandydatów w wyborach przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych oraz zgromadzenia OIRP (ust. 1 i 2) oraz procedury uzupełniania spisu radców prawnych posiadających prawo wybierania w danych wyborach (ust. 3) i uzupełniania listy kandydatów w danych wyborach (ust. 4).
2. W myśl § 24 ust. 1 okręgowa komisja wyborcza, najpóźniej w 7 dniu przed dniem
zebrania rejonowego, sporządza: 1) listę zgłoszonych kandydatów, 2) spis radców
prawnych posiadających prawo wybierania w danych wyborach. W tym przypadku lista zgłoszonych kandydatów obejmuje wyłącznie kandydatów na delegatów na
zgromadzenie OIRP, gdyż tylko oni są wybierani podczas zebrań rejonowych. Lista
kandydatów stanowi w praktyce zestawienie wszystkich kandydatów, wobec których
okręgowa komisja wyborcza wydała postanowienie w sprawie rejestracji kandydata
– wprost na podstawie § 21 albo w ramach procedury odwoławczej (zob. § 23 ust. 4b
i 5). A zatem faktycznie nie jest to „lista zgłoszonych kandydatów”, lecz lista zarejestrowanych kandydatów.
3. Z kolei spis radców prawnych posiadających prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych powinien
zostać przygotowany przy uwzględnieniu treści § 3 oraz § 15 Uchwały Nr 10/2010.
W myśl § 3 ust. 3 zdanie pierwsze prawo wybierania delegatów na zgromadzenie
OIRP przysługuje radcom prawnym należącym do właściwego rejonu OIRP. W konsekwencji prawo wybierania delegatów na zgromadzenie OIRP, które jest realizowane
podczas zebrania rejonowego, przysługuje radcom prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez radę OIRP i należącym do danego rejonu. Zgodnie
z § 15 ust. 1a przynależność radcy prawnego do danego rejonu ustala się według stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory. W przypadku radcy
prawnego, który został wpisany na listę radców prawnych po dniu 1 stycznia roku,
w którym przeprowadza się wybory, jego przynależność do danego rejonu ustala się
według stanu na dzień dokonania wpisu na listę radców prawnych (§ 15 ust. 1b).
W przypadku przeniesienia wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej w innej OIRP, po dniu 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory,
jego przynależność do danego rejonu ustala się według stanu na dzień, w którym
uchwała o przeniesieniu wpisu stała się ostateczna (§ 15 ust. 1c).
Dodatkowo należy sprawdzić, czy wobec tych radców prawnych nie zachodzą
przesłanki wyłączające prawo wybierania, o których mowa w § 3 ust. 4. Jak stanowi ten przepis, prawo wybierania w wyborach nie przysługuje radcy prawnemu:
1) w okresie 6 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o zaTomasz Jaroszyński
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wieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, 2) w przypadku prawomocnego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, 3) w okresie
pozbawienia praw publicznych.
Ze względu na to, że prawo wybierania delegatów na zgromadzenie OIRP przysługuje radcom prawnym należącym do danego rejonu oraz może być wykonywane tylko podczas jednego z zebrań rejonowych zwołanych w danych wyborach (§ 3 ust. 3
zdanie drugie), należy oczekiwać, że sporządzony przez okręgową komisję wyborczą spis radców prawnych posiadających prawo wybierania w tych wyborach będzie
uwzględniał przypisanie tych radców do poszczególnych rejonów (dokonane na podstawie przywołanych wyżej postanowień § 15 ust. 1a–1c).
4. W myśl § 24 ust. 1 okręgowa komisja wyborcza, najpóźniej w 7 dniu przed dniem
zgromadzenia OIRP, sporządza: 1) listę zgłoszonych kandydatów, 2) spis radców
prawnych posiadających prawo wybierania w danych wyborach. W tym przypadku
lista zgłoszonych kandydatów obejmuje kandydatów do organów i na funkcje, na
które wyboru dokonuje zgromadzenie OIRP. Podczas zgromadzenia OIRP wybiera
się dziekana i pozostałych członków rady OIRP, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego, delegatów na Krajowy Zjazd oraz członka Krajowej Rady (zob. § 17). Lista kandydatów
stanowi w praktyce zestawienie wszystkich kandydatów, wobec których okręgowa
komisja wyborcza wydała postanowienie w sprawie rejestracji kandydata – wprost na
podstawie § 21 albo w ramach procedury odwoławczej (zob. § 23 ust. 4b i 5). A zatem
– tak jak w przypadku listy sporządzanej przed zebraniami rejonowymi – nie jest to
„lista zgłoszonych kandydatów”, lecz lista zarejestrowanych kandydatów, z tym że na
liście przygotowanej przed zgromadzeniem OIRP należy wskazać, do którego organu
lub na którą funkcję kandyduje dana osoba.
5. Spis radców prawnych posiadających prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach przeprowadzanych podczas zgromadzeń OIRP powinien zostać przygotowany przy uwzględnieniu treści § 3 Uchwały Nr 10/2010. W myśl § 3
ust. 2 prawo wybierania: 1) członka Krajowej Rady, o którym mowa w art. 59 ust. 1
ustawy o r.pr., 2) delegatów na Krajowy Zjazd, 3) dziekana rady OIRP, 4) członków
rady OIRP, 5) członków okręgowej komisji rewizyjnej, 6) członków okręgowego sądu
dyscyplinarnego, 7) rzecznika dyscyplinarnego – przysługuje radcom prawnym stanowiącym zgromadzenie OIRP. Do tej kategorii zaliczymy wszystkie osoby wpisane
na listę radców prawnych prowadzoną przez radę danej OIRP w dniu sporządzenia
wskazanego spisu, a gdy zgromadzenie OIRP stanowią delegaci wybrani na zebraniach rejonowych – wyłącznie delegatów na to zgromadzenie, posiadających ten status w dniu sporządzenia wskazanego spisu. W obydwu sytuacjach należy dodatkowo
sprawdzić, czy wobec radców prawnych tworzących zgromadzenie OIRP nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wybierania, o których mowa w § 3 ust. 4 (zob.
uwaga 3 powyżej).
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6. Postanowienia komentowanej regulacji nie określają tego, jakie dane powinny
zostać zawarte na listach kandydatów oraz w spisach radców prawnych posiadających prawo wybierania, sporządzanych przed zebraniami rejonowymi oraz przed
zgromadzeniem OIRP. W związku z tym, że sporządzenie tych dokumentów wieńczy
procedurę zgłaszania i rejestracji kandydatów w wyborach, należałoby przyjąć, że
powinny w nich zostać wskazane: imię (imiona) i nazwisko oraz numer wpisu na
listę radców prawnych kandydata, a także wskazanie organu albo funkcji, na którą
kandydat kandyduje (por. § 19 ust. 2).
7. Stosownie do § 24 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 listy zgłoszonych kandydatów
oraz spisy radców prawnych posiadających prawo wybierania, sporządzane przed
zebraniami rejonowymi oraz przed zgromadzeniem OIRP, są niezwłocznie przekazywane radzie OIRP. Jednocześnie lista zgłoszonych kandydatów jest publikowana
przez okręgową komisję wyborczą na stronie internetowej OIRP. Oczywiście w tym
zakresie niezbędne jest wsparcie techniczne ze strony biura OIRP, gdyż okręgowa
komisja wyborcza jako taka nie ma możliwości technicznych wypełnienia tego obowiązku (zob. uwagi do § 18).
Racjonalnym założeniem jest to, iż do opublikowania danych kandydata (w zakresie wskazanym w uwadze 5 powyżej) nie jest wymagana odrębna zgoda tej osoby,
gdyż imię i nazwisko wraz z numerem wpisu na listę radców prawnych są danymi
dostępnymi publicznie, zaś ogłoszenie faktu kandydowania do danego organu lub na
funkcję w wyborach, które są przeprowadzane w sposób jawny, trudno uznać za dane
podlegające ochronie.
8. Na podstawie § 24 ust. 3 Uchwały Nr 10/2010 spis radców prawnych posiadających prawo wybierania w wyborach przeprowadzanych na zebraniach rejonowych
może zostać uzupełniony w dniu zebrania rejonowego (de facto – podczas takiego zebrania, przed przystąpieniem do głosowania w wyborach) na wniosek radcy
prawnego wpisanego na listę radców prawnych po dniu sporządzenia spisu przez
okręgową komisję wyborczą. Biorąc pod uwagę przepisy § 15 ust. 1b i 1c Uchwały
Nr 10/2010, należałoby uznać, że uzupełnienie spisu może dotyczyć wyłącznie przypadku „pierwotnego” wpisu na listę radców prawnych prowadzoną w danej OIRP,
a nie obejmuje przeniesienia wpisu z listy radców prawnych prowadzonej w innej
OIRP.
W związku z tym, że spis sporządzony przez okręgową komisję wyborczą uwzględnia przynależność radców prawnych do poszczególnych rejonów (zob. uwaga 3 powyżej) uzupełnienie spisu we wskazanym trybie może nastąpić wyłącznie w sytuacji,
gdy radca prawny należący do danego rejonu przedłoży taki wniosek podczas właściwego zebrania rejonowego. Spis uzupełnia osoba prowadząca obrady na podstawie
przedłożonego przez radcę prawnego składającego wniosek wypisu z listy radców
prawnych prowadzonej przez radę danej OIRP.
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9. Przepis § 24 ust. 3 Uchwały Nr 10/2010 stwarza także podstawę do uzupełnienia
spisu radców prawnych posiadających prawo wybierania w wyborach przeprowadzanych podczas zgromadzenia OIRP. Trzeba przy tym wyjaśnić, że w przypadku
gdy zgromadzenie OIRP tworzą delegaci wybrani podczas zebrań rejonowych, tylko
im przysługuje prawo wybierania w wyborach podczas tego zgromadzenia, nie może
więc być mowy o uzupełnieniu „spisu delegatów” w tym trybie. Mogłoby to nastąpić
wyłącznie w przypadku, gdy zgromadzenie OIRP tworzą wszyscy radcowie prawni
wpisani na listę prowadzoną w danej OIRP. Wówczas spis może zostać uzupełniony
podczas zgromadzenia OIRP (przed przystąpieniem do głosowania w wyborach) na
wniosek radcy prawnego wpisanego na listę radców prawnych po dniu sporządzenia
spisu przez okręgową komisję wyborczą. Spis uzupełnia osoba prowadząca obrady
na podstawie przedłożonego przez radcę prawnego wypisu z listy radców prawnych
prowadzonej przez radę danej OIRP.
10. Zarówno w przypadku uzupełnienia spisu podczas zebrania rejonowego, jak
i podczas zgromadzenia OIRP, należałoby zweryfikować, czy wobec dopisywanego
na wniosek radcy prawnego nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wybierania,
o których mowa w § 3 ust. 4 Uchwały Nr 10/2010. Nasuwa się przy tym wątpliwość,
czy jest to wykonalne w takich okolicznościach, przy czym można zauważyć, że
prawdopodobieństwo, iż dopisanego do spisu radcy prawnego (który dopiero został
wpisany na listę radców prawnych) dotyczą przypadki wymienione w tym przepisie,
jest w praktyce niewielkie.
11. Na podstawie § 24 ust. 4 Uchwały Nr 10/2010 sporządzona przez okręgową
komisję wyborczą lista zgłoszonych kandydatów może zostać uzupełniona w dniu
zebrania rejonowego (de facto – podczas takiego zebrania, przed przystąpieniem
do głosowania w wyborach), jeżeli liczba kandydatów na delegatów na zgromadzenie OIRP byłaby mniejsza niż liczba mandatów delegatów obsadzanych w wyborach
przeprowadzanych na danym zebraniu rejonowym (por. § 15 ust. 1). Z jednej strony
wprowadzenie takiej „rezerwowej” procedury uzupełnienia listy kandydatów jest potrzebne na wypadek, gdyby w trybie uregulowanym w przepisach § 19–23 Uchwały Nr 10/2010 nie udało się zarejestrować wystarczającej liczby kandydatów (czy to
wobec braku zgłoszeń, czy odmowy rejestracji). Z drugiej strony w pewnym sensie
podważa to zasadność rozbudowania przywołanych regulacji na podobieństwo ordynacji wyborczych, skoro zamiast złożonej procedury obejmującej weryfikację formalną i materialną zgłoszeń kandydatów, a nawet tryb odwoławczy, dopuszcza się
możliwość tak uproszczonego sposobu zgłaszania kandydatów.
12. Listę kandydatów uzupełnia osoba prowadząca obrady zebrania rejonowego. Stosowanie w tym trybie przepisów § 19 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 2 Uchwały
Nr 10/2010 oznacza, że zgłoszenie kandydata na delegata na zgromadzenie powinno
nastąpić w formie pisemnej i musi ono zawierać następują elementy: 1) imię (imio90
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na), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych kandydata, 2) wskazanie organu, do którego albo funkcji, na którą kandydat kandyduje, 3) zgodę kandydata na
kandydowanie, 4) imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych
osoby zgłaszającej (zob. uwagi do § 19).
13. W § 24 ust. 4 Uchwały Nr 10/2010 nie ma mowy o tym, w jaki sposób następuje
weryfikacja tak złożonego zgłoszenia kandydata oraz kto jej dokonuje, chociaż tutaj
można domniemywać, że odpowiedzialna za to jest osoba prowadząca obrady jako
osoba upoważniona do uzupełnienia listy kandydatów. Nie wynika to niestety z komentowanej regulacji, jednakże należałoby oczekiwać, że takie zgłoszenie zostanie
ocenione w sposób analogiczny do tego, jak czyni to okręgowa komisja wyborcza.
Po pierwsze, trzeba ocenić, czy spełnione zostały wymogi dotyczące formy złożenia
zgłoszenia oraz jego zawartości (zob. uwaga 12 powyżej). Po drugie, trzeba zbadać,
czy nie występują przesłanki, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 i 5, a zatem, czy kandydatowi przysługuje prawo wybieralności oraz czy został on zgłoszony przez osobę
mającą prawo zgłaszania kandydatów (zob. uwagi do § 23). Niewypełnienie któregokolwiek ze wskazanych wymogów należałoby uznać za przesłankę uzasadniającą
nieuzupełnienie listy o takiego kandydata. Zasadne jest wszakże pytanie, czy dokonanie pełnej weryfikacji, zwłaszcza w przypadku dużej liczby zgłoszeń, jest wykonalne
podczas zebrania rejonowego. Wskazane wyżej wątpliwości skłaniają do postulatu
de lege ferenda, aby § 24 ust. 4 został w tym zakresie znowelizowany.
14. Na podstawie § 24 ust. 4 Uchwały Nr 10/2010 sporządzona przez okręgową
komisję wyborczą lista zgłoszonych kandydatów może zostać uzupełniona w trakcie posiedzenia zgromadzenia OIRP (przed przystąpieniem do głosowania w wyborach), jeżeli liczba kandydatów na daną funkcję lub do danego organu byłaby
mniejsza niż liczba mandatów obsadzanych w danych wyborach przeprowadzanych
podczas tego zgromadzenia OIRP. Podczas zgromadzenia OIRP wybiera się dziekana i pozostałych członków rady OIRP, członków okręgowej komisji rewizyjnej,
członków okręgowego sądu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego, delegatów
na Krajowy Zjazd oraz członka Krajowej Rady (zob. § 17). Zgodnie z § 25 przed rozpoczęciem głosowania zgromadzenie OIRP podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia
liczby członków rady OIRP, okręgowej komisji rewizyjnej oraz okręgowego sądu dyscyplinarnego. A zatem w stosunku do tych organów dopiero po podjęciu tej uchwały
można ustalić, czy liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów do ustalenia
(zob. także uwaga 11 powyżej).
15. Listę kandydatów uzupełnia osoba prowadząca obrady zgromadzenia OIRP,
którą co do zasady jest przewodniczący tego zgromadzenia (zob. § 10 ust. 1 Regulaminu zgromadzenia OIRP). W takiej sytuacji przewodniczący zgromadzenia OIRP
informuje osoby tworzące to zgromadzenie o miejscu, czasie oraz sposobie zgłaszania kandydatów (zob. § 10 ust. 4 pkt 2 Regulaminu). Stosowanie w tej procedurze
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przepisów § 19 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 oznacza, że zgłoszenie kandydata na daną funkcję lub do danego organu powinno nastąpić w formie pisemnej i musi ono zawierać następują elementy: 1) imię (imiona), nazwisko
i numer wpisu na listę radców prawnych kandydata, 2) wskazanie organu, do którego
albo funkcji, na którą kandydat kandyduje, 3) zgodę kandydata na kandydowanie,
4) imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych osoby zgłaszającej (zob. uwagi do § 19).
16. W § 24 ust. 4 Uchwały Nr 10/2010 nie ustalono tego, w jaki sposób następuje weryfikacja tak złożonego zgłoszenia kandydata oraz kto jej dokonuje. W tym
zakresie adekwatne są spostrzeżenia poczynione odnośnie do zebrań rejonowych
(zob. uwaga 13 powyżej), z tym że dodatkowego zbadania wymaga to, czy nie występuje przesłanka, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 2, a zatem, czy kandydata nie
zgłoszono z naruszeniem § 5, który zakazuje jednoczesnego kandydowania w tych
samych wyborach do rady OIRP, na dziekana rady OIRP, do okręgowej komisji rewizyjnej, do okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz na rzecznika dyscyplinarnego
(zob. uwagi do § 23).
17. W odniesieniu do procedury uzupełnienia listy kandydatów na zebraniu rejonowym oraz zgromadzeniu OIRP można zasygnalizować jeszcze jedną wątpliwość.
A mianowicie, warunkiem jej zastosowania jest to, że „liczba kandydatów na daną
funkcję lub do danego organu byłaby mniejsza niż liczba mandatów obsadzanych
w danych wyborach”. Takie sformułowanie nie wyjaśnia natomiast, ilu kandydatów można dopisać w tym trybie. Przykładowo, w sytuacji gdyby liczba delegatów
na zgromadzenie OIRP wybieranych na danym zebraniu rejonowym wynosiła 50,
a okręgowa komisja wyborcza zarejestrowała 48 kandydatów należących do tego rejonu, nie ma podstawy prawnej do uznania, że listę zgłoszonych kandydatów można
uzupełnić tylko o 2 osoby. Może to prowadzić do niepokojącego wniosku, że nawet minimalna różnica między liczbą kandydatów a liczbą mandatów do obsadzenia
stwarza okazję do zgłoszenia „nieograniczonej liczby kandydatów” (por. także § 7
ust. 1 Uchwały Nr 10/2010), co mogłoby stanowić obejście procedury rejestracji kandydatów przez okręgową komisję wyborczą. Innymi słowy, tryb mający na celu uzupełnienie listy kandydatów w wyjątkowych okolicznościach stałby się równoważny
wobec „głównej” procedury rejestracyjnej.

§ 25.
Przed rozpoczęciem głosowania zgromadzenie okręgowej izby podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków organów, o których mowa w § 17 pkt 1–3.
1. Zgodnie z § 25 Uchwały Nr 10/2010 przed rozpoczęciem głosowań w wyborach
przeprowadzanych podczas zgromadzenia OIRP, to zgromadzenie jest zobowiązane
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do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady OIRP, okręgowej komisji rewizyjnej oraz okręgowego sądu dyscyplinarnego.
2. Komentowane postanowienie należy interpretować w związku z § 17 Uchwały
Nr 10/2010 dotyczącego wyborów na zgromadzeniu OIRP. W pkt 1–3 tego przepisu
określono, że zgromadzenie OIRP wybiera dziekana oraz pozostałych członków rady
OIRP w liczbie od 10 do 25 osób, członków okręgowej komisji rewizyjnej w liczbie
od 3 do 9 osób oraz członków okręgowego sądu dyscyplinarnego w liczbie od 6 do
24 osób. Zestawienie przywołanej regulacji § 17 z treścią § 25 nasuwa wątpliwość
co do właściwości organów mających określić liczbę członków wymienionych organów OIRP. Z jednej strony art. 57 pkt 4 ustawy o r.pr., upoważnia Krajowy Zjazd
do określenia liczby członków organów samorządu radców prawnych, zaś z drugiej
strony art. 50 ust. 4 ustawy o r.pr. stanowi, że do uprawnień zgromadzenia OIRP
należy ustalenie liczby członków rady OIRP (pkt 1) oraz okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu dyscyplinarnego (pkt 3). Rysujący się na tle przytoczonych
przepisów ustawowych dylemat, co do wskazania podmiotu właściwego do ustalenia
liczby wymienionych organów OIRP, Uchwała Nr 10/2010 rozwiązuje rozdzielając
zadania w tym zakresie pomiędzy Krajowy Zjazd a zgromadzenie OIRP. Realizację
upoważnienia z art. 57 pkt 4 ustawy o r.pr. stanowi zatem ustalenie w § 17 pkt 1–3
Uchwały Nr 10/2010 minimalnej i maksymalnej liczebności tych organów. Natomiast
kompetencja zgromadzenia OIRP wynikająca z art. 50 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy o r.pr.
jest realizowana poprzez § 25 Uchwały Nr 10/2010, w myśl którego przed rozpoczęciem głosowania zgromadzenie OIRP podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia liczby
członków organów, o których mowa w § 17 pkt 1–3. W rezultacie ostateczną decyzję
o ustaleniu liczby członków rady OIRP, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego
sądu dyscyplinarnego podejmuje zgromadzenie OIRP, lecz w granicach wyznaczonych przez Krajowy Zjazd.
3. Uprawnienie zgromadzenia OIRP do ustalania liczby członków rady OIRP,
okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu dyscyplinarnego jest realizowane
w trakcie procedury prowadzącej do wyboru tych organów, jest to więc ustalenie na
okres danej kadencji (trwającej 4 lata, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o r.pr.). W konsekwencji za niedopuszczalną należy uznać zmianę takiej uchwały zgromadzenia
OIRP w trakcie kadencji (ściśle rzecz biorąc uchwałę w sprawie zmiany można podjąć, lecz ze skutkiem od nowej kadencji organów tej OIRP).
4. Komentowana regulacja pozwala każdej OIRP dostosować liczebność składu
wymienionych w niej organów do wielkości i potrzeb danej izby. Dodatkowym czynnikiem, jaki powinno się brać pod uwagę ustalając liczbę członków poszczególnych
organów, jest określona w § 35 ust. 2b Uchwały Nr 10/2010 minimalna liczba ich
członków pozwalająca na nieprzeprowadzenie wyborów uzupełniających w przypadku wygaśnięcia mandatu jego członka (członków). I tak, zgodnie z tym przepisem
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wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu z przyczyny, o której mowa w § 29 pkt 2–6, odpowiednio: 1) liczba członków
rady OIRP nie będzie niższa niż 10 osób, 2) liczba członków okręgowej komisji rewizyjnej nie będzie niższa niż 3 osoby, 3) liczba członków okręgowego sądu dyscyplinarnego nie będzie niższa niż 6 osób – chyba że rada OIRP postanowi inaczej.

§ 26.
1. Aplikanci radcowscy wybierają spośród siebie po jednym przedstawicielu
z każdego roku aplikacji na zgromadzenie okręgowej izby.
2. Podczas zgromadzenia okręgowej izby przedstawiciele aplikantów radcowskich, o których mowa w ust. 1, wybierają spośród siebie przedstawiciela na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
1. Postanowienia § 26 Uchwały Nr 10/2010 regulują (symboliczną) formułę uczestniczenia przez aplikantów radcowskich w zgromadzeniu OIRP. Tak ograniczona rola
aplikantów radcowskich w posiedzeniu zgromadzenia OIRP wynika przede wszystkim z przepisów ustawy o r.pr. Art. 49 ust. 1 tej ustawy stanowi wprawdzie, iż OIRP
tworzą radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu,
zaś zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o r.pr. w zgromadzeniu OIRP uczestniczą wszyscy
radcowie prawni należący do danej OIRP oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy
tej OIRP (zob. uwagi do § 14), jednakże kluczowe znaczenie ma art. 42 ust. 1 ustawy
o r.pr., określający że członkami organów samorządu radcowskiego mogą być wyłącznie radcowie prawni.
2. Postanowienie § 26 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010, zgodnie z którym aplikanci radcowscy wybierają spośród siebie po jednym przedstawicielu z każdego roku aplikacji na zgromadzenie OIRP pozostawia swobodę co do miejsca, czasu i sposobu
dokonania tego wyboru. Minimalnym standardem powinno być przeprowadzenie
głosowania w tej sprawie tak, aby każdy aplikant radcowski danej OIRP miał szansę
zgłoszenia swojej kandydatury i udziału w głosowaniu, a także ustalenie, że decyzja
zapada większością głosów w gronie aplikantów każdego roku aplikacji. Wydaje się,
że to postanowienie powinno być uzupełnione o wskazanie, że w przypadku utraty statusu aplikanta radcowskiego przez wybranego przedstawiciela należy dokonać
wyboru uzupełniającego.
3. Postanowienie § 26 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 określające, iż podczas zgromadzenia OIRP przedstawiciele aplikantów radcowskich wybrani z każdego roku aplikacji wybierają spośród siebie przedstawiciela na Krajowy Zjazd wydaje się zbędnym formalizowaniem procedury wyboru jednego przedstawiciela spośród trzech
osób, tym bardziej że przeprowadzenie tego wyboru odbywa się zupełnie niezależnie
od przebiegu posiedzenia zgromadzenia OIRP. W konsekwencji można wnioskować
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de lege ferenda o wykreślenie z tego przepisu wymogu, aby aplikanci radcowscy dokonywali tego wyboru „podczas zgromadzenia OIRP”.
4. Refleksem komentowanej regulacji są postanowienia § 4 ust. 1 Regulaminu
zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych (w zgromadzeniu OIRP uczestniczą
przedstawiciele aplikantów radcowskich wybrani na podstawie § 26 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010) oraz § 3 ust. 2 Regulaminu Krajowego Zjazdu (w Krajowym Zjeździe uczestniczą przedstawiciele aplikantów radcowskich wybrani na podstawie § 26
ust. 2 Uchwały Nr 10/2010), choć w obydwu przypadkach owo uczestniczenie sprowadza się do roli obserwatorów posiedzeń.
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Wybory przeprowadzane na Krajowym Zjeździe
Radców Prawnych

§ 27.
1. Krajowy Zjazd Radców Prawnych, na którym przeprowadza się wybory, zwołuje Krajowa Rada Radców Prawnych na termin przypadający najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia poprzedniej kadencji Krajowego Zjazdu Radców
Prawnych.
2. Krajowa Rada Radców Prawnych postanawia w uchwałach o terminie, miejscu,
proponowanym porządku oraz sposobie głosowania na Zjeździe.
3. O treści uchwał informuje się w formie pisemnej delegatów na Krajowy Zjazd
Radców Prawnych co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia Zjazdu.
1. Postanowienia § 27–28a Uchwały Nr 10/2010 tworzą rozdział III zawierający
przepisy dotyczące wyborów przeprowadzanych na Krajowym Zjeździe. Wymaga
podkreślenia, że w porównaniu z przepisami rozdziału II, dotyczącego wyborów
przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych oraz zgromadzenia OIRP, jest to regulacja wręcz szczątkowa. Powoduje to, że szereg kwestii na temat wyborów na Krajowym Zjeździe pozostaje niedopowiedzianych, co z kolei prowadzi do wątpliwości
interpretacyjnych odnośnie do sposobu działania w ramach procedury wyborczej.
2. Krajowy Zjazd jest organem samorządu radców prawnych w rozumieniu
art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr., którego zadania określono w art. 58 tej ustawy. Zgodnie
z art. 56 ust. 3 ustawy o r.pr. Krajowy Zjazd zwołuje Krajowa Rada. Postanowienia
§ 27 Uchwały Nr 10/2010 mają zastosowanie do Krajowego Zjazdu, na którym przeprowadza się wybory. Wobec tego, że art. 43 ust. 1 ustawy o r.pr. określa, iż kadencja
organów samorządu radcowskiego trwa 4 lata, Krajowe Zjazdy „wyborcze” odbywają
się w takim cyklu czasowym. Szczególną sytuacją zastosowania § 27 jest natomiast
zwołanie Krajowego Zjazdu w związku z koniecznością rozpatrzenia wniosku o odwołanie członka organu lub osoby pełniącej funkcję, która została wybrana przez
Krajowy Zjazd (zob. uwagi do § 34).
Tryb zwoływania Krajowego Zjazdu, na którym nie przeprowadza się wyborów
w rozumieniu Uchwały Nr 10/2010, uregulowano w § 4 Regulaminu Krajowego
Zjazdu.
3. W myśl § 27 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 Krajowa Rada zwołuje Krajowy Zjazd,
na którym przeprowadza się wybory, na termin przypadający najpóźniej w ciągu
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14 dni od dnia zakończenia poprzedniej kadencji Krajowego Zjazdu. W myśl § 13
ust. 1 kadencja nowo wybranego organu samorządu radcowskiego rozpoczyna się
z dniem jego ukonstytuowania, przez co w przypadku Krajowego Zjazdu powinno
się rozumieć dzień, w którym rozpoczyna się jego posiedzenie. Przykładowo, jeśli
poprzedni „wyborczy” Krajowy Zjazd rozpocząłby się 10 listopada 2016 r., to jego
kadencja upływa z dniem 10 listopada 2020 r., więc Krajowy Zjazd kolejnej kadencji
należałoby zwołać na termin przypadający między 11 listopada a 24 listopada 2020 r.
Należy przy tym pamiętać, że art. 43 ust. 1 ustawy o r.pr. stanowi, że organy samorządu radcowskiego są obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo
wybranych organów, co zapewnia ciągłość działania organów także na wypadek
opóźnienia się wyborów, np. z powodu obowiązywania stanu epidemii.
4. Jak stanowi § 27 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010, Krajowa Rada postanawia w uchwałach o terminie, miejscu, proponowanym porządku oraz sposobie głosowania na
Krajowym Zjeździe. Sformułowanie „w uchwałach” nie obliguje do uregulowania
wskazanych kwestii w odrębnych aktach; może to być przedmiotem jednej uchwały
Krajowej Rady.
Podany termin musi zostać ustalony przy uwzględnieniu treści § 27 ust. 1 (zob.
uwaga 3 powyżej). Przez miejsce, w którym odbędzie się Krajowy Zjazd, należy rozumieć podanie jego adresu.
Proponowany porządek obrad musi obejmować punkty dotyczące wyboru do organów i na funkcje wymienione w § 28 Uchwały Nr 10/2010, ale może zawierać także
inne kwestie, np. dotyczące podejmowania uchwał. Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu
Krajowego Zjazdu Przewodniczący Krajowego Zjazdu w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad.
Co do sposobu głosowania na Krajowym Zjeździe, podczas którego są przeprowadzane wybory, to z § 8 Uchwały Nr 10/2010 wynika, że głosowanie może odbyć
się za pomocą (papierowych) kart do głosowania lub za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki
głosowania. Brzmienie § 27 ust. 2 pozwala przyjąć, że Krajowa Rada może wskazać
jedną z tych form głosowania albo obydwie. Wymaganie, aby przesądzać z góry o wyborze konkretnego sposobu głosowania byłoby zbyt formalistyczne i niepraktyczne,
gdyż nie pozwalałoby podczas Krajowego Zjazdu zastosować w trybie „awaryjnym”
drugiego sposobu głosowania (zob. uwaga 1 do § 8).
5. Przepis § 27 ust. 3 Uchwały Nr 10/2010 wskazuje, że o treści uchwał (uchwały) Krajowej Rady dotyczących zwołania Krajowego Zjazdu, na którym przeprowadza się wybory, informuje się w formie pisemnej delegatów na Krajowy Zjazd co
najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia Krajowego Zjazdu. Najpewniejszym sposobem poinformowania o treści tej uchwały jest przekazanie kopii jej podpisanego
egzemplarza. Forma pisemna oznacza konieczność wysłania wskazanej informacji
pocztą lub w inny równoważny sposób na adres do korespondencji podany (w OIRP)
Tomasz Jaroszyński
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przez radcę prawnego będącego delegatem; nie wystarczy przekazanie informacji
drogą elektroniczną, choć może to być dodatkowym sposobem poinformowania delegata. Sformułowanie dotyczące terminu użyte w komentowanym przepisie oznacza, że adresat powinien otrzymać wskazaną informację co najmniej na 14 dni przed
dniem rozpoczęcia Krajowego Zjazdu.
6. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o r.pr. w Krajowym Zjeździe udział biorą delegaci wybrani przez zgromadzenia OIRP oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami: członkowie ustępującej Krajowej Rady, Przewodniczący Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego, Główny Rzecznik Dyscyplinarny i Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej. Trzeba odnotować, że w przypadku delegatów sformułowanie „biorą udział” nie jest precyzyjne, gdyż osoby te przede wszystkim tworzą Krajowy Zjazd
(są jego członkami). Wzięcie udziału w Krajowym Zjeździe jest prawem i obowiązkiem delegata, ale jeśli w praktyce nie zostanie zrealizowane, nie oznacza to, że dany
delegat przestaje być członkiem Krajowego Zjazdu jako organu samorządu radców
prawnych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście art. 45 ustawy o r.pr., w myśl
którego organy tego samorządu podejmują uchwały w obecności co najmniej połowy członków danego organu. Pozostałe osoby wymienione w art. 56 ust. 1 ustawy
o r.pr. nie mają statusu delegatów; mogą oni uczestniczyć w Krajowym Zjeździe, ale
wyłącznie z głosem doradczym, a zatem nie biorą udziału w wyborach przeprowadzanych podczas Krajowego Zjazdu ani w głosowaniach w innych sprawach. Nie jest
wymagane, aby te osoby były informowane o Krajowym Zjeździe w trybie § 27 ust. 3
Uchwały Nr 10/2010.

§ 28.
Krajowy Zjazd Radców Prawnych wybiera:
1) Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz pozostałych członków Krajowej Rady Radców Prawnych w liczbie 49 osób;
2) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego;
3) członków Wyższej Komisji Rewizyjnej w liczbie 19 osób;
4) członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w liczbie 38 osób.
1. W § 28 Uchwały Nr 10/2010 wymieniono organy i osoby (funkcje), wybierane
w wyborach przeprowadzanych podczas Krajowego Zjazdu. W tym zakresie stanowi
to w zasadzie powtórzenie treści § 3 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010, określającego prawo
wybierania (czynne prawo wyborcze) przysługujące radcom prawnym – delegatom
na Krajowy Zjazd.
2. Drugim elementem zawartym w komentowanym postanowieniu jest określenie
liczby członków Krajowej Rady, Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego, wybieranych przez Krajowy Zjazd. Należy zauważyć, że ta kwestia
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dotyczy jednego z czterech obszarów regulacji Uchwały Nr 10/2010, co wynika bezpośrednio z art. 57 pkt 4 ustawy o r.pr., który upoważnia Krajowy Zjazd do określenia
liczby członków organów samorządu radców prawnych. Z uwagi na to, że zgodnie
z art. 43 ust. 1 ustawy o r.pr. kadencja organów samorządu radcowskiego trwa 4 lata,
za niedopuszczalne należy uznać dokonanie zmiany liczby członków tych organów
w trakcie kadencji. Krajowy Zjazd może zmieniać w tym zakresie § 28 Uchwały
Nr 10/2010 wyłącznie ze skutkiem od nowej kadencji organów KIRP.
3. Regulacje dotyczące prawa wyborczego, zasad zgłaszania kandydatów i zasad
przeprowadzania głosowania są tożsame w przypadku organów i osób wybieranych
w wyborach przeprowadzanych podczas Krajowego Zjazdu, wymienionych w § 28
Uchwały Nr 10/2010. I tak, czynne i bierne prawo wyborcze w tych wyborach regulują odpowiednio § 3 ust. 2 i 4 oraz § 4 ust. 2 i 4, prawo zgłaszania kandydatów – § 4a,
głosowanie tajne i osobiste – § 7, sposób głosowania – § 8, wymóg dotyczący kworum
– § 11.
4. Prezes Krajowej Rady nie jest odrębnym organem samorządu radców prawnych w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr., a zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o r.pr.
wchodzi on w skład Krajowej Rady. Warto odnotować, że na podstawie przepisów
ustawy o r.pr. przyznano mu nieliczne indywidualne kompetencje, np. przysługuje
mu kasacja do Sądu Najwyższego od orzeczenia wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w drugiej instancji (art. 622 ust. 1). Uprawnienia Prezesa Krajowej Rady wynikają także z aktów wewnętrznych samorządu radcowskiego. Szczególne znaczenie
ma § 49 ust. 1 Regulaminu działalności organów samorządu, który stanowi, że Prezes kieruje pracami Krajowej Rady oraz reprezentuje Krajową Radę ma zewnątrz.
To, że Prezes Krajowej Rady jest wybierany w oddzielnym głosowaniu przez Krajowy
Zjazd, dodatkowo podkreśla jego szczególną pozycję i wzmacnia mandat, który jest
mu udzielany przez członków samorządu radcowskiego.
5. Zgodnie z § 28a Uchwały Nr 10/2010 zgłoszenie kandydata na Prezesa Krajowej Rady następuje w formie pisemnej do Krajowej Komisji Wyborczej do 30 dnia
przed dniem rozpoczęcia Krajowego Zjazdu i jest ono publikowane na stronie internetowej KIRP.
6. Prezes Krajowej Rady jest wybierany przez Krajowy Zjazd w odrębnym głosowaniu, poprzedzającym wybór pozostałych członków rady oraz inne wybory
przeprowadzane podczas Krajowego Zjazdu (§ 6 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010). Przed
przeprowadzeniem głosowania kandydaci na Prezesa Krajowej Rady informują o:
1) przebiegu swojej pracy zawodowej, w tym jako radcy prawnego; 2) dotychczasowej działalności w samorządzie radców prawnych; 3) zamierzeniach, jakie chcieliby
realizować po objęciu funkcji (§ 6 ust. 3). Wybór Prezesa Krajowej Rady następuje
bezwzględną większością ważnie oddanych głosów (§ 10 ust. 1). Kadencja nowo wyTomasz Jaroszyński
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branego Prezesa Krajowej Rady rozpoczyna się z dniem jego wyboru (§ 13 ust. 2).
Kandydat na Prezesa Krajowej Rady, który nie został wybrany na Prezesa, może być
na tym samym Krajowym Zjeździe zgłoszony jako kandydat w wyborach na inną
funkcję albo do organu KIRP (§ 6 ust. 6).
7. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez
Prezesa Krajowej Rady, jego obowiązki wykonuje Wiceprezes do czasu wyboru nowego Prezesa. Jeżeli wybrano więcej niż jednego Wiceprezesa, obowiązki Prezesa
Krajowej Rady wykonuje Wiceprezes wyznaczony przez Krajową Radę (§ 51 Regulaminu działalności organów samorządu).
8. Stosownie do § 29 Uchwały Nr 10/2010 mandat Prezesa Krajowej Rady wygasa wskutek: 1) upływu kadencji, 2) złożenia rezygnacji, 3) odwołania, 4) skreślenia
z listy radców prawnych, 5) prawomocnego zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o r.pr., 6) śmierci. We
wszystkich tych przypadkach – oprócz upływu kadencji – konieczne jest dokonanie
wyboru nowego Prezesa Krajowej Rady, który będzie pełnił funkcję do końca trwającej kadencji (zob. § 13 ust. 3). Zgodnie z art. 60 pkt 5 ustawy o r.pr. do Krajowej
Rady należy dokonanie wyboru Prezesa Krajowej Rady, jeżeli jego mandat wygasł
w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami. Przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do art. 57 pkt 1 ustawy o r.pr., w myśl którego do Krajowego Zjazdu należy
wybór Prezesa Krajowej Rady oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.
9. Przywołana regulacja art. 60 pkt 5 ustawy o r.pr. wydaje się uzasadniona, gdyż
zwoływanie Krajowego Zjazdu wyłącznie w celu obsadzenia zwolnionej funkcji Prezesa Krajowej Rady (albo Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego) byłoby działaniem
niewspółmiernym do potrzeb. Należy wszakże odnotować, że prawodawca (ani ustawowy, ani samorządowy) nie wprowadził unormowań proceduralnych, które określałyby sposób przeprowadzania takiego wyboru uzupełniającego. Nasuwa się więc
pytanie, czy przepisy Uchwały Nr 10/2010 dotyczące wyboru Prezesa Krajowej Rady
przez Krajowy Zjazd powinny mieć odpowiednie zastosowanie do wyboru dokonywanego przez Krajową Radę. Przyjęcie założenia, że wobec braku przepisów nakazujących takie stosowanie Krajowa Rada nie jest nimi w ogóle związana, wydaje się zbyt
daleko idące. Trzeba zauważyć, że osoba wybrana na funkcję Prezesa Krajowej Rady
– niezależnie od tego, przez który organ – powinna spełniać te same wymogi. Z tego
względu należałoby opowiedzieć się za tym, by określone w § 4 ust. 1 i 4 Uchwały
Nr 10/2010 warunki dotyczące prawa wybieralności były wiążące także w wyborach
prowadzonych przez Krajową Radę. Kandydatem na funkcję Prezesa Krajowej Rady
może zatem być wyłącznie delegat na Krajowy Zjazd, wobec którego nie zachodzą
przesłanki określone w § 4 ust. 4. Co się tyczy tego, kto jest uprawniony do zgłaszania
kandydatów na Prezesa Krajowej Rady w wyborach przeprowadzanych przez Krajową
Radę, można przyjąć, że są to delegaci na Krajowy Zjazd, którym przysługuje czynne
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prawo wyborcze albo wyłącznie członkowie Krajowej Rady. Rozstrzygające wydają
się tutaj kwestie praktyczne – a mianowicie możliwość zgłaszania kandydatów przez
osoby spoza grona członków Krajowej Rady byłaby zasadna tylko wówczas, gdyby
istniała odpowiednia procedura określająca tryb, a przede wszystkim termin dokonywania takiego zgłoszenia. Kwestia ta łączy się z treścią § 28a Uchwały Nr 10/2010,
który nie może być zastosowany samoistnie (ani odpowiednio) w przypadku wyboru
dokonywanego przez Krajową Radę. W omówionym zakresie należałoby zatem postulować de lege ferenda uregulowanie procedury wyboru przez Krajową Radę Prezesa Krajowej Rady (oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego) w razie wygaśnięcia
jego mandatu w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami.
10. Na mocy art. 43 ust. 3 ustawy o r.pr. pełnienie funkcji Prezesa Krajowej Rady
jest ograniczone do dwóch następujących po sobie kadencji.
11. Krajowa Rada jest organem samorządu radców prawnych w rozumieniu
art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr. Jej zakres działania unormowano w art. 60 tej ustawy.
Jak określa art. 59 ust. 1 ustawy o r.pr., Krajową Radę stanowią prezes i członkowie
wybrani przez Krajowy Zjazd oraz członkowie wybrani bezpośrednio przez zgromadzenia OIRP, po jednym z każdej OIRP.
W związku z tym, że na mocy uchwały Nr 3 Krajowej Rady z dnia 16 grudnia
1983 r. w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania
oraz siedzib obecnie jest 19 OIRP, tylu jest również członków Krajowej Rady wybieranych przez zgromadzenia OIRP (zob. uwagi do § 17). Status członków Krajowej Rady
wybieranych przez Krajowy Zjazd oraz zgromadzenia OIRP jest identyczny. Różnica
polega wyłącznie na dokonaniu wyboru przez inny organ samorządu radcowskiego.
Zgodnie z § 28 pkt 1 Uchwały Nr 10/2010 Krajowy Zjazd wybiera pozostałych
członków Krajowej Rady w liczbie 49 osób. A zatem łączna liczba członków Krajowej Rady, wliczając Prezesa oraz członków wybieranych przez zgromadzenia OIRP,
wynosi 69 osób.
12. Jak stanowi § 35 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr 10/2010, w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady wybranego przez Krajowy Zjazd z przyczyny,
o której mowa w § 29 pkt 2–6, mandat obejmuje osoba, która w wyborach otrzymała
największą liczbę ważnie oddanych głosów spośród tych kandydatów, którzy nie zostali wybrani. Uzupełnienia składu Krajowej Rady nie dokonuje się, jeżeli w wyniku
wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady wybranego przez Krajowy Zjazd, liczba członków Krajowej Rady wybranych przez Krajowy Zjazd nie będzie niższa niż
28 osób (§ 35 ust. 4).
13. Wynikający z art. 43 ust. 3 ustawy o r.pr. zakaz sprawowania tej samej funkcji
w organach samorządu radcowskiego, dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje, nie obejmuje członkostwa w Krajowej Radzie. Oznacza natomiast, że ta sama
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osoba nie może sprawować tej samej funkcji w ramach Prezydium Krajowej Rady
(Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika).
14. Główny Rzecznik Dyscyplinarny jest organem samorządu radców prawnych
w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr. Zgodnie z art. 611 ust. 1 tej ustawy do
jego zakresu działania należą czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, określone
w ustawie o r.pr. i przepisach wydanych na jej podstawie.
O znaczeniu wyboru Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego świadczy to, że następuje to w trybie analogicznym do stosowanego przy wyborze Prezesa Krajowej
Rady. I tak, zgodnie z § 28a Uchwały Nr 10/2010 zgłoszenie kandydata na Głównego
Rzecznika Dyscyplinarnego następuje w formie pisemnej do Krajowej Komisji Wyborczej do 30 dnia przed dniem rozpoczęcia Krajowego Zjazdu i jest ono publikowane na stronie internetowej KIRP. Podczas Krajowego Zjazdu przed przeprowadzeniem głosowania kandydaci na Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego informują o:
1) przebiegu swojej pracy zawodowej, w tym jako radcy prawnego, 2) dotychczasowej
działalności w samorządzie radców prawnych, 3) zamierzeniach, jakie chcieliby realizować po objęciu funkcji (§ 6 ust. 3). Wybór Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego następuje bezwzględną większością ważnie oddanych głosów (§ 10 ust. 1). Kadencja nowo wybranego Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego rozpoczyna się z dniem
jego wyboru (§ 13 ust. 2).
15. Stosownie do § 29 Uchwały Nr 10/2010 mandat Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego wygasa wskutek: 1) upływu kadencji, 2) złożenia rezygnacji, 3) odwołania, 4) skreślenia z listy radców prawnych, 5) prawomocnego zawieszenia prawa do
wykonywania zawodu radcy prawnego na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o r.pr.,
6) śmierci. We wszystkich tych przypadkach – oprócz upływu kadencji – konieczne
jest dokonanie wyboru nowego Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, który będzie
pełnił funkcję do końca trwającej kadencji (zob. § 13 ust. 3). Zgodnie z art. 60 pkt 5
ustawy o r.pr. do Krajowej Rady należy dokonanie wyboru Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, jeżeli jego mandat wygasł w okresie pomiędzy Krajowymi
Zjazdami. Przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do art. 57 pkt 1 ustawy o r.pr.,
w myśl którego do Krajowego Zjazdu należy wybór Prezesa Krajowej Rady oraz
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego (odnośnie do procedury dokonywania takiego wyboru zob. uwaga 9 powyżej).
15. Możliwość sprawowania funkcji Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego nie
jest ograniczona do dwóch następujących po sobie kadencji, jak w przypadku niemal wszystkich pozostałych organów samorządu radcowskiego (art. 43 ust. 3 ustawy
o r.pr.).
16. Zgodnie z art. 611 ust. 2 ustawy o r.pr. Główny Rzecznik Dyscyplinarny może
wykonywać czynności przy pomocy swoich zastępców. Zastępca rzecznika dyscypli102
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narnego nie jest organem samorządu radców prawnych w rozumieniu art. 42 ust. 1
ustawy o r.pr. Przepisy Uchwały Nr 10/2010 nie mają do niego zastosowania. Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego są wybierani przez Krajową Radę na okres
kadencji Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, na zasadach określonych w § 32
uchwały Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady.
17. Wyższa Komisja Rewizyjna jest organem samorządu radców prawnych w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr., do którego zakresu działania należy kontrola
działalności finansowej Krajowej Rady (art. 61 ustawy o r.pr.). Zgodnie z § 28 pkt 3
Uchwały Nr 10/2010 Krajowy Zjazd wybiera członków Wyższej Komisji Rewizyjnej
w liczbie 19 osób.
18. Jak stanowi § 35 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr 10/2010, w przypadku wygaśnięcia
mandatu członka Wyższej Komisji Rewizyjnej z przyczyny, o której mowa w § 29
pkt 2–6, mandat obejmuje osoba, która w wyborach otrzymała największą liczbę
ważnie oddanych głosów spośród tych kandydatów, którzy nie zostali wybrani. Uzupełnienia składu Wyższej Komisji Rewizyjnej nie dokonuje się, jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Wyższej Komisji Rewizyjnej liczba jej członków nie będzie
niższa niż 11 osób (§ 35 ust. 3).
19. Wynikający z art. 43 ust. 3 ustawy o r.pr. zakaz sprawowania tej samej funkcji
w organach samorządu radcowskiego dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje nie obejmuje członkostwa w Wyższej Komisji Rewizyjnej, natomiast dotyczy
pełnienia funkcji jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.
20. Wyższy Sąd Dyscyplinarny jest organem samorządu radców prawnych w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr. Jego podstawowa kompetencja, jak wskazano
w art. 62 ust. 1 ustawy o r.pr., obejmuje rozpatrywanie odwołań od orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych. Zgodnie z § 28 pkt 4 Uchwały Nr 10/2010 Krajowy
Zjazd wybiera członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w liczbie 38 osób.
21. W myśl § 35 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr 10/2010 w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z przyczyny, o której mowa w § 29
pkt 2–6, mandat obejmuje osoba, która w wyborach otrzymała największą liczbę
ważnie oddanych głosów spośród tych kandydatów, którzy nie zostali wybrani. Uzupełnienia składu Wyższego Sądu Dyscyplinarnego nie dokonuje się, jeżeli w wyniku
wygaśnięcia mandatu członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego liczba członków tego
organu nie będzie niższa niż 24 osoby (§ 35 ust. 3).
22. Wynikający z art. 43 ust. 3 ustawy o r.pr. zakaz sprawowania tej samej funkcji w organach samorządu radcowskiego dłużej niż przez dwie następujące po sobie
kadencje nie obejmuje członkostwa w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym, natomiast
dotyczy pełnienia funkcji przewodniczącego tego sądu.
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23. Zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 wybrany zostaje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W odniesieniu do przeprowadzanych podczas Krajowego Zjazdu wyborów członków Krajowej Rady, Wyższej
Komisji Rewizyjnej oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oznacza to, że np. w przypadku gdy liczba kandydatów do danego organu jest większa o jeden niż ustalona
liczba jego członków, nie zostaje wybrana osoba, która uzyskała najmniej głosów.
W przypadku uzyskania równej najmniejszej liczby głosów przez dwóch kandydatów
stosuje się reguły określone w § 9 ust. 2 (zob. uwagi do § 9).
24. W myśl § 5 Uchwały Nr 10/2010 zakaz kandydowania do więcej niż jednego
z organów lub na funkcję dotyczy kandydowania w tych samych wyborach na Krajowym Zjeździe do Krajowej Rady, na Prezesa Krajowej Rady, do Wyższej Komisji
Rewizyjnej, do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz na Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której kandydat niewybrany na Prezesa
Krajowej Rady może być zgłoszony jako kandydat w wyborach na inną funkcję albo
do organu KIRP (§ 6 ust. 6).
Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 3 uchwały Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady, Główny
Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastępcy nie mogą pełnić innych funkcji w organach
samorządu radców prawnych (zob. uwagi 9 i 10 do § 5).
25. W Uchwale Nr 10/2010 przemilczano kwestię trybu zgłaszania kandydatów do
Krajowej Rady, Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
W tej sprawie należy przywołać § 9 ust. 4 pkt 2 Regulaminu Krajowego Zjazdu, zgodnie z którym Przewodniczący Krajowego Zjazdu informuje delegatów o miejscu, czasie oraz sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów w wyborach do tych organów.
W ramach tej procedury należałoby więc zagwarantować, aby przestrzegany był zakaz jednoczesnego kandydowania do organów, określony w § 5 Uchwały Nr 10/2010.

§ 28a.
1. Zgłoszenie kandydata na Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego następuje w formie pisemnej do Krajowej Komisji Wyborczej do 30 dnia przed dniem rozpoczęcia Krajowego Zjazdu Radców
Prawnych.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię (imiona), nazwisko oraz numer wpisu na listę radców prawnych kandydata;
2) wskazanie funkcji, na którą kandydat kandyduje;
3) zgodę kandydata na kandydowanie;
4) informację o przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz jego dotychczasowej
działalności w samorządzie radców prawnych;
5) imię (imiona), nazwisko oraz numer wpisu na listę radców prawnych osoby
zgłaszającej.
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3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych publikuje na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych.
1. Postanowienia § 28a Uchwały Nr 10/2010 regulują procedurę zgłaszania kandydatów na Prezesa Krajowej Rady oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego przed
Krajowym Zjazdem, podczas którego są przeprowadzane wybory.
Jak wynika z § 4, prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach Prezesa Krajowej Rady oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego przysługuje delegatom na Krajowy Zjazd, pod warunkiem, że wobec danego delegata nie zachodzą
przesłanki wyłączające bierne prawo wyborcze, o których mowa w § 4 ust. 4. Tym
samym wymogi te należy odnieść do kandydatów na wskazane funkcje.
Jeśli chodzi o to, kto jest uprawniony do zgłaszania kandydatów na Prezesa Krajowej Rady oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, zgodnie z § 4a są to delegaci
na Krajowy Zjazd, którym przysługuje czynne prawo wyborcze (zob. uwagi do § 4a).
2. W § 28a ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 ustalono, w jakiej formie, do jakiego organu
oraz w jakim terminie powinno nastąpić zgłoszenie takiego kandydata.
Aby uznać formę pisemną za spełnioną, zgłoszenie powinno zostać dostarczone
do adresata w formie oryginalnego dokumentu sporządzonego na piśmie, opatrzonego własnoręcznym podpisem zgłaszającego. Takiego wymogu nie spełnia np. skan
przesłany drogą elektroniczną ani dokument przesłany faksem (zob. uwaga 3 do § 19).
Zgłoszenie ma być wniesione do Krajowej Komisji Wyborczej, przy czym należy
zauważyć, że to Krajowa Rada – jako organ, który ją powołał, a poza tym dysponuje
odpowiednim zapleczem organizacyjnym – powinna zapewnić wsparcie techniczne
Krajowej Komisji Wyborczej (zob. uwagi do § 18).
3. Ze sformułowania, iż zgłoszenie kandydata następuje do 30 dnia przed dniem
rozpoczęcia Krajowego Zjazdu (który jest ustalany na podstawie § 27) nie wynika,
w jaki sposób ocenić, czy ten termin został dochowany. W tym zakresie uchwałodawca nie był tak precyzyjny jak w § 20, w którym wskazał, że zgłoszenie kandydata
uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło ono do okręgowej komisji wyborczej przed jego upływem. Biorąc wszakże obowiązkową formę pisemną zgłoszenia,
można uznać, że w omawianej regulacji adekwatna jest analogiczna interpretacja.
A zatem zgłoszenie wniesione jest w terminie, jeżeli dotarło (w oryginale) do Krajowej Komisji Wyborczej do 30 dnia przed dniem rozpoczęcia Krajowego Zjazdu.
4. W § 28a ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 określono elementy, które muszą być zawarte w zgłoszeniu, tzn.: 1) imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców
prawnych kandydata, 2) wskazanie funkcji, na którą kandydat kandyduje, 3) zgodę
kandydata na kandydowanie, 4) informację o przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz jego dotychczasowej działalności w samorządzie radców prawnych, 5) imię
(imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych osoby zgłaszającej.
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Podanie imienia (imion), nazwiska i numeru wpisu na listę radców prawnych kandydata oraz osoby zgłaszającej nie powinno budzić wątpliwości co do zidentyfikowania tożsamości tych osób (zob. uwagi do § 22).
W zgłoszeniu należy wskazać, że kandydat kandyduje na funkcję Prezesa Krajowej
Rady albo Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. W świetle § 5 Uchwały Nr 10/2010
zakazane jest jednoczesne kandydowanie na te funkcje (wyjątek określony w § 6
ust. 6 dotyczy sytuacji szczególnej już w trakcie przeprowadzanych wyborów, a nie
zgłaszania „pierwotnego”).
Zgoda kandydata na kandydowanie powinna być sformułowana w taki sposób,
aby nie było wątpliwości co do tego, że dotyczy ona kandydowania w danych wyborach na określoną funkcję oraz powinna być opatrzona własnoręcznym podpisem
kandydata. Z § 28a Uchwały Nr 10/2010 można wywnioskować, że dopuszczalne jest
zgłoszenie przez radcę prawnego samego siebie jako kandydata.
Do uznania zgłaszającego zostaje szczegółowość informacji o przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz jego dotychczasowej działalności w samorządzie radców
prawnych. Informacje na ten temat kandydaci na Prezesa Krajowej oraz Głównego
Rzecznika Dyscyplinarnego przedstawiają także przed przeprowadzeniem głosowania podczas Krajowego Zjazdu (zob. § 6 ust. 3).
5. Na podstawie § 28a ust. 3 Uchwały Nr 10/2010 wszystkie zgłoszenia kandydatów na Prezesa Krajowej oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego są publikowane
na stronie internetowej KIRP. Wykonanie tego obowiązku spoczywa na Prezydium
Krajowej Rady. Należy uznać, że opublikowane powinny być tylko te zgłoszenia, które dotarły do Krajowej Komisji Wyborczej w terminie do 30 dnia przed dniem rozpoczęcia Krajowego Zjazdu. W związku z tym, że mowa jest o publikowaniu zgłoszeń
kandydatów, a nie informacji o tych zgłoszeniach, na stronie KIRP powinny zostać
zamieszczone zgłoszenia w pełnej wersji.
6. W odniesieniu do procedury będącej przedmiotem § 28a Uchwały Nr 10/2010
nasuwa się zasadnicze pytanie o jej cel i charakter prawny. Szczególny tryb zgłaszania
kandydatów na Prezesa Krajowej Rady oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego można uzasadnić ich pozycją w systemie instytucjonalnym samorządu radcowskiego (zob. uwagi do § 27). Nie jest natomiast jasne, dlaczego komentowane
postanowienie nie zawiera rozwiązań analogicznych do tych, które przewidziano
w przypadku procedury rejestracji kandydatów przez okręgową komisję wyborczą.
Przede wszystkim brakuje przepisu, który upoważniałby Krajową Komisję Wyborczą do dokonania formalnego i materialnego zbadania otrzymanego zgłoszenia (por.
§ 21), a następnie wezwania do jego uzupełnienia (por. § 22) lub odmowy rejestracji
kandydata (por. § 23). Z § 28a nie dowiadujemy się zatem, do czego Krajowa Komisja Wyborcza jest upoważniona w przypadku, gdyby np. zgłoszenie nie zawierało
wszystkich wymaganych danych lub zostało wniesione przez nieuprawnioną do tego
osobę.
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W świetle powyższego należałoby zgłosić de lege ferenda potrzebę uzupełnienia
§ 28a nie tylko w odniesieniu do procedury zgłaszania kandydatów na Prezesa Krajowej Rady oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, ale także objęcie taką (poprawioną) procedurą zgłaszania kandydatów do innych organów wybieranych na
Krajowym Zjeździe.
7. Podniesione wyżej wątpliwości mają istotne znacznie w kontekście przeprowadzenia wyborów na Krajowym Zjeździe. Na podstawie § 9 ust. 4 pkt 2 Regulaminu
Krajowego Zjazdu Przewodniczący Krajowego Zjazdu informuje delegatów o miejscu, czasie oraz sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów w wyborach do tych
organów. W tym regulaminie nie wspomina się natomiast o zgłaszaniu kandydatów
na Prezesa Krajowej Rady oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. Nie jest więc
wiadome, kto i w jakim trybie może podjąć decyzję w sprawie ewentualnych zastrzeżeń co do prawidłowości zgłoszeń kandydatów w trybie § 28a Uchwały Nr 10/2010.
Niedopowiedziane zostało także to, w jaki sposób postępować w sytuacji, gdyby
w tym trybie nie zgłoszono (w terminie) żadnego kandydata na jedną z tych funkcji
– w tym zakresie brakuje regulacji będącej odpowiednikiem § 24 ust. 4, który daje
podstawę do uzupełnienia listy zgłoszonych kandydatów w dniu zebrania rejonowego lub zgromadzenia OIRP.

Tomasz Jaroszyński

107

Rozdział IV.
Wygaśnięcie mandatu i uzupełnienie składu organu

§ 29.
Mandat członka organu oraz osoby pełniącej funkcję, o której mowa w § 1 ust. 1
pkt 2, 5, 8 i 11, wygasa wskutek:
1) upływu kadencji;
2) złożenia rezygnacji;
3) odwołania;
4) skreślenia z listy radców prawnych;
5) prawomocnego zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego
na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy;
6) śmierci.
1. Przedmiotem rozdziału IV Uchwały Nr 10/2010 są kwestie wygaśnięcia mandatu członków organów samorządu radcowskiego oraz wynikającej z tego konieczności
uzupełnienia składu tych organów. Są to zagadnienia regulowane zazwyczaj w aktach
z zakresu prawa wyborczego, gdyż stanowią w pewnym sensie dopełnienie odbywającej się cyklicznie procedury wyborczej. W wyniku wyborów obsadzane są mandaty
członków organów, a zatem należy unormować powstające w trakcie kadencji sytuacje, w wyniku których następuje zmiana składu wybranych organów.
2. Wygaśnięcie mandatu ma skutek szczególny, odnoszący się tylko do mandatu
aktualnie pełnionego i oznacza ustanie tego mandatu. Wygaśnięcie mandatu nie rodzi dalszych skutków, a w szczególności nie oznacza pozbawienia danej osoby biernego prawa wyborczego (zob. B. Banaszak, Komentarz do art. 247 Kodeksu wyborczego, w: B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018, Legalis).
3. W myśl § 29 Uchwały Nr 10/2010 mandat członka Krajowej Rady, Wyższej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, delegata na Krajowy Zjazd, Prezesa Krajowej Rady, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, członka rady OIRP, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego, dziekana rady OIRP,
rzecznika dyscyplinarnego oraz delegata na zgromadzenie OIRP wygasa wskutek:
1) upływu kadencji, 2) złożenia rezygnacji, 3) skreślenia z listy radców prawnych,
4) prawomocnego zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na
podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o r.pr., 5) śmierci. Ze sposobu formułowania
tego przepisu wynika, że ma to być katalog zamknięty przesłanek utraty mandatu
członków wymienionych wyżej organów i funkcji, co nasuwa pewne zastrzeżenia
(zob. uwagi 17 i 18 poniżej).
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4. W myśl § 29 pkt 1 Uchwały Nr 10/2010 mandat członka organu oraz osoby pełniącej funkcję wygasa wskutek upływu kadencji. Art. 43 ust. 1 ustawy o r.pr. stanowi,
że kadencja organów samorządu radcowskiego trwa cztery lata. Zasada kadencyjności ma na celu ustabilizowanie składu personalnego organów w danym okresie czasu,
z czego wynika, iż zmiany w tym składzie w trakcie kadencji są dopuszczalne tylko
i wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem. W związku z tym wymaga podkreślenia, że przyczyna wygaśnięcia mandatu, określona w pkt 1, różni się zasadniczo
od przyczyn wymienionych w pkt 2–6, które odnoszą się do wygaśnięcia mandatu
w trakcie kadencji. Ściśle rzecz biorąc, wygaśnięcie mandatu wskutek upływu kadencji jest oczywistym następstwem wprowadzenia zasady kadencyjności, dlatego
w przepisach wyborczych nie musi być nawet wskazywana jako odrębna przesłanka wygaśnięcia mandatu (zob. art. 247 Kodeksu wyborczego dotyczący wygaśnięcia
mandatu posła).
5. Kluczowe znaczenie dla właściwego odczytania przesłanki utraty mandatu
z powodu upływu kadencji ma to, że zasada kadencyjności odnosi się do organu
jako całości, a nie jego członków. W konsekwencji utrata mandatu przez członka
jest pochodną zakończenia się kadencji danego organu. Do ustalenia momentu upływu kadencji organu konieczne jest przywołanie przepisów § 13 ust. 1 i 2 Uchwały
Nr 10/2010 regulujących wyznaczanie początku kadencji wybranego organu i osoby
wybranej na funkcję. Wynika z nich, że kadencja nowo wybranych Krajowej Rady,
Wyższej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, rady OIRP, okręgowej komisji rewizyjnej oraz okręgowego sądu dyscyplinarnego, a także Krajowego Zjazdu i zgromadzenia OIRP, rozpoczyna się z dniem ich ukonstytuowania się,
przez co rozumie się – co do zasady – dzień pierwszego posiedzenia danego organu
w nowo wybranym składzie. Natomiast kadencja nowo wybranego Prezesa Krajowej
Rady, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, dziekana rady OIRP oraz rzecznika
dyscyplinarnego rozpoczyna się z dniem ich wyboru odpowiednio przez Krajowy
Zjazd oraz zgromadzenie OIRP.
A zatem upływ kadencji wskazanych organów następuje po upływie 4 lat od dnia
rozpoczęcia ich kadencji, określonego według powyższych reguł.
6. Problematyczną kwestią jest odniesienie zasady kadencyjności, a w konsekwencji przesłanki utraty mandatu z upływem kadencji, do Prezesa Krajowej Rady oraz
dziekana rady OIRP. Osobom sprawującym te funkcje nie przysługuje status organu
samorządu radców prawnych w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr., a co za tym
idzie nie dotyczy ich przepis art. 43 ust. 1 tej ustawy określający trwanie kadencji
organu na 4 lata. Wprawdzie przywołany § 13 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 wyznacza początek kadencji osoby wybranej na funkcję dziekana rady OIRP oraz Prezesa
Krajowej Rady na dzień ich wyboru, ale w pozostałych postanowieniach Uchwały
Nr 10/2010 czas trwania kadencji wskazanych osób nie został określony. Należy więc
przyjąć, że skoro z dniem wyboru rozpoczyna się kadencja Prezesa Krajowej Rady
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oraz dziekana rady OIRP, to w tym samym dniu kończy się poprzednia kadencja osób
sprawujących te funkcje (zob. uwagi 10 i 11 do § 13).
7. W kontekście § 29 pkt 1 Uchwały Nr 10/2010 należy również przywołać przepis art. 43 ust. 1 in fine ustawy o r.pr., w myśl którego kadencja organów samorządu
radcowskiego trwa 4 lata, jednakże organy są obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów. Ma to na celu zagwarantowanie ciągłości
funkcjonowania organów samorządowych, przy czym nasuwa się pytanie, jak rozumieć w tym świetle przesłankę „upływu kadencji”. Przepis aktu wewnętrznego, jakim
jest Uchwała Nr 10/2010, nie może modyfikować znaczenia przepisu rangi ustawowej. Dlatego należy przyjąć, że po upływie 4 lat kadencji – w okresie działania do
czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów – członkowie tych organów
zachowują swój mandat. A zatem de facto przesłanka z § 29 pkt 1 realizuje się z dniem
ukonstytuowania się nowo wybranych organów samorządu radców prawnych, z wyjątkiem rzecznika dyscyplinarnego oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, którzy rozpoczynają kadencję z dniem wyboru.
8. Zgodnie z § 29 pkt 2 Uchwały Nr 10/2010 mandat członka organu oraz osoby pełniącej funkcję wygasa wskutek złożenia rezygnacji. Przepisy § 30 Uchwały
Nr 10/2010 określają, że rada OIRP jest organem właściwym do złożenia rezygnacji
przez: 1) dziekana rady OIRP, 2) delegata na Krajowy Zjazd, 3) delegata na zgromadzenie OIRP, 4) członka rady OIRP, 5) członka okręgowej komisji rewizyjnej,
6) członka okręgowego sądu dyscyplinarnego, 7) rzecznika dyscyplinarnego, natomiast Krajowa Rada jest organem właściwym do złożenia rezygnacji przez: 1) Prezesa
Krajowej Rady, 2) członka Krajowej Rady, 3) członka Wyższej Komisji Rewizyjnej, 4)
członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, 5) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.
9. Decyzja o złożeniu rezygnacji – bez względu na stojące za tym przyczyny – powinna być podjęta dobrowolnie przez osobę sprawującą mandat. Wprawdzie w art. 64
ust. 4 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego jest mowa o tym, że „radca prawny, któremu
prawomocnie wymierzono karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, powinien powstrzymać się od wykonywania funkcji w samorządzie, co oznacza konieczność złożenia rezygnacji oraz niekandydowania w wyborach aż do zatarcia skazania”,
jednak w takim przypadku utrata mandatu i tak następuje na podstawie § 29 pkt 5,
nie ma zatem potrzeby składania rezygnacji (zob. uwaga 14 poniżej).
10. Z ogólnego sformułowania o „złożeniu rezygnacji” nie wynika, że konieczne jest podanie powodów jej złożenia, jednakże w tym kontekście konieczne jest
uwzględnienie treści art. 64 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w myśl którego radca prawny, składając rezygnację z powierzonej mu funkcji, obowiązany jest
ją umotywować. Niewątpliwie obowiązek ten wiąże się z postanowieniem art. 60
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, zgodnie z którym pełnienie funkcji w organach
samorządu radców prawnych jest prawem i obowiązkiem członka tego samorządu.
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Wprawdzie z brzmienia przywołanych postanowień Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
wynika, że chodzi tutaj o „funkcje w organach samorządu”, jednakże posłużenie się
wykładnią systemową i funkcjonalną może doprowadzić do wniosku, że należałoby
wskazane regulacje odczytywać szerszej, tzn. jako odnoszące się do członków organów samorządu radcowskiego, a nie tylko osób pełniących w nich funkcje (zob. T. Jaroszyński, Komentarz do art. 60 KERP, w: T. Jaroszyński (red.), Kodeks Etyki Radcy
Prawnego. Komentarz, Warszawa 2018, s. 311).
11. W związku ze złożeniem rezygnacji może powstać problem określenia daty
wygaśnięcia mandatu danej osoby. Wobec braku uregulowania tej kwestii w Uchwale
Nr 10/2010, należy zastanowić się, która z potencjalnych możliwości jest najbardziej
adekwatna w świetle celu, który ma być osiągnięty. Wynikający z § 30 obowiązek
złożenia rezygnacji do właściwej rady OIRP albo Krajowej Rady pozwala uznać, że
to dzień złożenia jest dniem, w którym następuje wygaśnięcie mandatu (odnośnie do
formy złożenia rezygnacji zob. uwaga 3 do § 30). Nieprawidłowe byłoby więc twierdzenie, że np. akt rezygnacji opatrzony datą 1 września, a złożony do właściwego
organu 20 września, wywiera skutek od początku września. Za niedopuszczalne należałoby również uznać to, że osoba składająca rezygnację określiłaby jej datę jako
późniejszą niż dzień jej złożenia do właściwego organu (np. w powyższym przykładzie –1 października).
12. Zgodnie z § 29 pkt 3 Uchwały Nr 10/2010 mandat członka organu oraz osoby
pełniącej funkcję wygasa wskutek odwołania. Podstawę prawną tej przesłanki stanowi art. 43 ust. 2 ustawy o r.pr. stanowiący, że członkowie organów samorządu radcowskiego mogą być odwołani przez organ, który ich wybrał (zob. uwagi do § 32).
W myśl § 31 odwołanie członka organu może nastąpić w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z mandatu. Tryb
postępowania w sprawie odwołania uregulowano w § 33 i § 34.
13. Zgodnie z § 29 pkt 4 Uchwały Nr 10/2010 mandat członka organu oraz osoby pełniącej funkcję wygasa wskutek skreślenia z listy radców prawnych. W myśl
art. 29 ustawy o r.pr. skreślenie z tej listy następuje w przypadku: 1) wniosku radcy
prawnego, 2) choćby częściowego ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
3) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych, 4) nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok, 5) śmierci radcy prawnego, 6) orzeczenia
dyscyplinarnego lub wyroku sądowego o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. Ponadto na podstawie art. 293 ustawy o r.pr. rada OIRP może
skreślić radcę prawnego z listy radców prawnych w związku z czynem popełnionym
przed wpisem na listę, jeżeli czyn ten nie był znany radzie w chwili wpisu, a stanowiłby przeszkodę do wpisu.
Jak stanowi art. 291 ustawy o r.pr., rada OIRP podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia z listy radców prawnych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistTomasz Jaroszyński
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nieniu zdarzenia stanowiącego przesłankę do skreślenia. W przypadku orzeczenia
sądu dyscyplinarnego orzekającego utratę prawa wykonywania zawodu radcy prawnego utrata statusu radcy prawnego następuje z chwilą uprawomocnienia się tego
orzeczenia, a nie z chwilą skreślenia z listy radców prawnych, które w takiej sytuacji
ma jedynie charakter formalny (zob. postanowienie NSA w Warszawie z 8 czerwca
2011 r. w sprawie II GSK 515/10). W myśl art. 65 ust. 2c ustawy o r.pr. kara pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego pociąga za sobą skreślenie z listy
radców prawnych bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę radców prawnych
przez okres 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary pozbawienia prawa
do wykonywania zawodu radcy prawnego.
14. Zgodnie z § 29 pkt 5 Uchwały Nr 10/2010 mandat członka organu oraz osoby pełniącej funkcję wygasa wskutek prawomocnego zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o r. pr.
W myśl tego przepisu jedną z kar dyscyplinarnych jest zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas od 3 miesięcy do 5 lat. Przepis art. 28 ust. 2
ustawy o r. pr. precyzuje, iż zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego następuje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o zastosowaniu tej kary. Stosownie do art. 65 ust. 2h ustawy o r.pr. kara zawieszenia prawa do
wykonywania zawodu radcy prawnego pociąga za sobą utratę biernego i czynnego
prawa wyborczego do organu samorządu radców prawnych na czas 6 lat od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia.
15. Wymaga odnotowania, że § 29 pkt 5 Uchwały Nr 10/2010 nie obejmuje przesłanek zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, wymienionych w art. 28 ust. 1 ustawy o r.pr., tzn. przypadku: 1) wykonywania zawodu adwokata, 2) podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, w organach ścigania lub
kancelarii notarialnej, 3) podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
W tych sytuacjach rada OIRP podejmuje uchwałę w sprawie zawieszenia prawa do
wykonywania zawodu radcy prawnego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego zawieszenie. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego nie oznacza, że taka osoba przestała być radcą
prawnym, a więc w okresie tego zawieszenia pozostaje ona np. w pełni objęta postanowieniami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Wydaje się wszakże, iż zachowanie
możliwości sprawowania mandatu członka organu samorządu radców prawnych
przez osoby, wobec których zawieszono prawo wykonywania zawodu radcy prawnego na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o r.pr., jest niezasadne i należałoby de lege
ferenda postulować zmianę § 29 Uchwały Nr 10/2010 w tym zakresie.
16. Zgodnie z § 29 pkt 6 Uchwały Nr 10/2010 mandat członka organu oraz osoby
pełniącej funkcję wygasa wskutek śmierci. Należy wskazać, że śmierć radcy prawnego jest jedną z przesłanek skreślenia z listy radców prawnych, wymaga to wszakże
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podjęcia uchwały właściwej rady OIRP na podstawie art. 29 pkt 5 ustawy o r.pr. (zob.
uwaga 13 powyżej). Wygaśnięcie mandatu z powodu śmierci osoby go sprawującej
jest natomiast przesłanką niezależną od podjęcia takiej uchwały. Należałoby zatem
przyjąć, że wygaśnięcie mandatu w takiej sytuacji następuje z dniem śmieci sprawującej go osoby. Śmierć danej osoby stwierdza urzędowy akt zgonu, sporządzony według wymogów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach
stanu cywilnego (2020 r., poz. 463).
17. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że w zawartym w § 29 pkt 6 Uchwały Nr 10/2010
katalogu przesłanek wygaśnięcia mandatu członków organów samorządu radców
prawnych nie przewidziano typowego dla przepisów prawa wyborczego przypadku,
w którym wygaśnięcie mandatu następuje w sytuacji utraty prawa wybieralności
lub nieposiadania go w dniu wyborów (por. art. 247 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego). W tym kontekście należy przywołać postanowienia § 4 Uchwały Nr 10/2010,
określające prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach do organów
samorządu radcowskiego. W wyborach przeprowadzanych na Krajowym Zjeździe
przysługuje ono delegatom na Krajowy Zjazd, a w wyborach na zgromadzeniu OIRP
– delegatom na to zgromadzenie. A zatem przykładowo, wybrany do Wyższej Komisji Rewizyjnej może być wyłącznie delegat na Krajowy Zjazd, a gdyby utracił on
w trakcie kadencji mandat delegata, nie przestaje być członkiem Wyższej Komisji
Rewizyjnej. Analogiczna sytuacja może mieć miejsce w relacji między mandatem
członka organu OIRP a mandatem delegata na zgromadzenie OIRP. Spójność regulacji wymagałaby dokonania w tym zakresie nowelizacji § 29 Uchwały Nr 10/2010.
Co więcej trzeba zauważyć, że na mocy § 4 ust. 4 pkt 1a prawo wybierania nie
przysługuje radcy prawnemu w okresie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o karze nagany lub karze pieniężnej. Z § 29 nie wynika, że zaistnienie
tej przesłanki wobec osoby sprawującej mandat skutkuje jego wygaśnięciem, a takie
rozwiązanie można uznać za pożądane.
18. Głębszego przeanalizowania wymagałby także to, czy w § 29 Uchwały Nr
10/2010 nie powinno się uwzględnić przypadku, w którym w trakcie kadencji członek organu zostaje wybrany na stanowisko lub funkcję, których nie można łączyć ze
sprawowaniem mandatu (por. art. 247 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego). Należałoby
wziąć tutaj pod uwagę przede wszystkim treść § 5 Uchwały Nr 10/2010, ale także innych aktów wewnętrznych samorządu radcowskiego, w których jest mowa o zakazie
pełnienia innych funkcji w organach tego samorządu, jak np. Regulamin funkcjonowania sądów dyscyplinarnych (zob. uwagi do § 5). Co więcej, warto by również
rozważyć, czy nie powinno się wykluczyć łącznego sprawowania mandatu członka
organu samorządu radcowskiego z pełnieniem niektórych funkcji poza strukturami
samorządu radcowskiego (np. w innym samorządzie zawodowym).
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§ 30.
1. Organem właściwym do złożenia rezygnacji przez:
1) dziekana rady okręgowej izby radców prawnych,
2) delegata na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
3) delegata na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych,
4) członka rady okręgowej izby radców prawnych,
5) członka okręgowej komisji rewizyjnej,
6) członka okręgowego sądu dyscyplinarnego,
7) rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych
– jest rada okręgowej izby radców prawnych.
2. Organem właściwym do złożenia rezygnacji przez:
1) Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
2) członka Krajowej Rady Radców Prawnych,
3) członka Wyższej Komisji Rewizyjnej,
4) członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
5) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego
– jest Krajowa Rada Radców Prawnych.
1. W § 29 pkt 2 Uchwały Nr 10/2010 uregulowano, że mandat członka organu
samorządu radców prawnych oraz osób pełniących funkcję dziekana rady OIRP
i Prezesa Krajowej Rady wygasa wskutek złożenia rezygnacji. Przepisy § 30 ust. 1
Uchwały Nr 10/2010 dookreślają, że rada OIRP jest organem właściwym do złożenia
rezygnacji przez: 1) dziekana rady OIRP, 2) delegata na Krajowy Zjazd, 3) delegata
na zgromadzenie OIRP, 4) członka rady OIRP, 5) członka okręgowej komisji rewizyjnej, 6) członka okręgowego sądu dyscyplinarnego, 7) rzecznika dyscyplinarnego.
Z kolei przepisy § 30 ust. 2 dookreślają, że Krajowa Rada jest organem właściwym
do złożenia rezygnacji przez: 1) Prezesa Krajowej Rady, 2) członka Krajowej Rady,
3) członka Wyższej Komisji Rewizyjnej, 4) członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
5) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. W użytym sformułowaniu „organ właściwy do złożenia rezygnacji przez” kryje się pewna niezręczność stylistyczna; chodzi
tutaj po prostu o organ, któremu składa się rezygnację.
2. Z § 30 Uchwały Nr 10/2010 nie wynika, jaka ma być forma, w której następuje
złożenie rezygnacji. Względy pragmatyczne przemawiają za tym, aby złożenie rezygnacji nastąpiło w sposób, który nie pozwoli poddać w wątpliwość faktu jej złożenia
oraz udokumentuje to. W świetle tego za najbardziej prawidłową formę należałoby
uznać złożenie rezygnacji na piśmie – dokument w wersji „papierowej” z własnoręcznym podpisem osoby składającej rezygnację powinien wpłynąć do właściwego w danej sprawie organu, czyli rady OIRP albo Krajowej Rady. Wątpliwości może natomiast
wzbudzić dopuszczenie złożenia rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub w formie ustnej (z wyjątkiem złożenia rezygnacji w trakcie posiedzenia właściwego organu, gdyż zostaje to udokumentowane w protokole z tego posiedzenia).
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3. Ze sformułowania o „złożeniu rezygnacji” nie wynika, że konieczne jest podanie powodów jej złożenia, jednakże w tym kontekście konieczne jest uwzględnienie
treści art. 64 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w myśl którego radca prawny,
składając rezygnację z powierzonej mu funkcji, obowiązany jest ją umotywować
(zob. uwaga 10 do § 29).
4. Komentowany przepis nie nakłada na organy, którym jest składana rezygnacja,
żadnego obowiązku podjęcia wynikających z tego działań. Nie ma tutaj w szczególności mowy o jakiejkolwiek procedurze „przyjmowania” rezygnacji. Z uwagi na to,
że zarówno rada OIRP, jak i Krajowa Rada są organami, które jako organy kolegialne działają w formule odbywanych posiedzeń, należałoby oczekiwać, że w trakcie
pierwszego posiedzenia, po wpłynięciu rezygnacji z mandatu przez uprawnioną do
tego osobę, o takim fakcie zostanie poinformowany cały skład danej rady OIRP (albo
Krajowej Rady) i zostanie to odnotowane w protokole z posiedzenia.

§ 31.
Odwołanie członka organu oraz osoby pełniącej funkcję, o której mowa w § 1
ust. 1 pkt 2, 5, 8 i 11, może nastąpić w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z mandatu.
1. Zgodnie z § 29 pkt 3 Uchwały Nr 10/2010 mandat członka organu oraz osoby
pełniącej funkcję wygasa wskutek odwołania. W § 31 określono przesłanki odwołania tych osób. Trzeba zauważyć, że art. 43 ust. 2 ustawy o r.pr. stanowi, że członkowie
organów samorządu radców prawnych mogą być odwołani przez organ, który ich
wybrał (zob. uwagi do § 32), natomiast nie wynika z niego ani z innych przepisów
ustawy o r.pr., z jakich powodów może nastąpić odwołanie. Wobec tego postanowienie § 31 Uchwały Nr 10/2010 można potraktować jako swego rodzaju uzupełnienie art. 43 ust. 2 ustawy o r.pr. Należałoby w pierwszej kolejności ocenić, czy
jest to prawidłowe. Jeśli uznać, że poprzez wprowadzenie komentowanej regulacji
spowodowano, że przepis ustawowy został zmodyfikowany, nasuwa to zastrzeżenia,
gdyż przepisami rangi podustawowej nie można doprowadzać do zmiany znaczenia
ustawy. W tym wymiarze można by dowodzić, że skoro ustawodawca wprowadził
ogólnie sformułowaną zasadę pozwalającą po prostu odwołać członka organu samorządu radcowskiego (w konsekwencji – nawet bez podania powodu), to sprzeczne
z tym jest wprowadzanie w przepisie niższej rangi warunków, które to uprawnienie
zawężają. Z drugiej strony można odnotować, że przyjęcie przez ustawodawcę zasady
kadencyjności w odniesieniu do organów samorządu radcowskiego ma zagwarantować stabilność ich działania w wybranym składzie, a temu nie sprzyjałaby możliwość odwołania członka organu bez podania jakiegokolwiek powodu. W rezultacie
dopuszczalne byłoby przyjęcie, że § 31 Uchwały Nr 10/2010 w istocie służy realizacji
przepisów ustawowych. Niezależnie od przychylenia się do jednej z przedstawionych
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opcji decydujące znaczenie ma to, że zgodność komentowanego przepisu z ustawą
o r.pr. nie została podważona, jest on zatem wiążący dla jego adresatów.
2. Co się tyczy, wymienionych w § 31 Uchwały Nr 10/2010, przesłanek odwołania
trzeba przede wszystkim odnieść się do pojęcia „obowiązków wynikających z mandatu”. W stosunku do organów samorządu radcowskiego ich zakres wyznaczają przepisy ustawy o r.pr. (zwłaszcza rozdziału 5) nakładające na poszczególne organy określone zadania do wykonania (powierzając mu określone kompetencje). Może to także
wynikać z przepisów innych ustaw oraz przepisów aktów wewnętrznych samorządu
radcowskiego (zob. uwagi do § 17 i § 28). W poruszonej kwestii trzeba także mieć na
uwadze art. 64 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiący, że radca prawny
przy pełnieniu funkcji w samorządzie radców prawnych obowiązany jest kierować
się zadaniami tego samorządu, interesami zawodowymi radców prawnych oraz wolą
wyborców.
3. Jako odrębne przesłanki odwołania w § 31 Uchwały Nr 10/2010 wyróżniono:
1) niewykonywanie obowiązków wynikających z mandatu, 2) nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z mandatu. W obydwu przypadkach konieczne jest
dokonanie indywidualnej oceny danej sytuacji. Wydaje się, że stosunkowo łatwiejsze
jest stwierdzenie niewykonywania obowiązków, chociaż i tutaj istnieje pole do interpretacji (np. czy konieczne jest stwierdzenie niepodejmowania żadnej aktywności
w ramach funkcjonowania organu, czy może wystarczy stwierdzenie bezczynność
danej osoby tylko w pewnym stopniu?). W stosunku do nienależytego wykonywania
obowiązków wynikających z mandatu trudności interpretacyjne mogą być większe,
aby bowiem uznać zaistnienie tej przesłanki, trzeba najpierw ustalić swego rodzaju standard należytego wykonywania takich obowiązków. W tym obszarze pomocne powinno okazać się sięgnięcie do art. 64 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego,
w myśl którego radca prawny, któremu powierzono funkcję w organach samorządu,
obowiązany jest przyjęte obowiązki wypełniać rzetelnie i z najwyższą starannością,
a w szczególności: 1) nie może wykorzystywać tej funkcji we własnych sprawach,
dla korzyści swojej, albo osób mu najbliższych; 2) powinien traktować wszystkich
członków samorządu równoprawnie; 3) powinien w granicach swoich zadań i możliwości służyć członkom samorządu informacją, pomocą i radą (więcej na ten temat
zob. T. Jaroszyński, Komentarz do art. 64 KERP, w: T. Jaroszyński (red.), Komentarz…, s. 340).
4. W odniesieniu do obydwu wyżej wskazanych przesłanek odwołania należy pamiętać, że ocena niewykonywania albo nienależytego wykonywania obowiązków
wynikających z mandatu musi dotyczyć wyłącznie konkretnej osoby, której odwołanie ze składu organu lub funkcji jest rozważane. Najprostsza sytuacja dotyczy
organu jednoosobowego, jakim jest rzecznik dyscyplinarny oraz Główny Rzecznik
Dyscyplinarny, oraz funkcji dziekana rady OIRP i Prezesa Krajowej Rady, ponieważ
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dotyczy ona oceny wykonywania obowiązków spoczywających wyłącznie na tych
osobach. Natomiast rzecz komplikuje się w przypadku organów wieloosobowych,
czyli wszystkich pozostałych. Omawiana regulacja dotyczy odwołania członka organu a nie organu, dlatego kluczowe jest wykazanie, że negatywna ocena odnosi się
do danej osoby. Gdyby procedura odwołania obejmowała kilka osób z tego samego
organu, za niedopuszczalne należy uznać podejmowanie decyzji o odwołaniu łącznie
wobec tych osób; głosowania nad podjęciem uchwał w sprawie odwołania powinny
być przeprowadzane oddzielnie (zob. § 34 § 2).
5. W myśl § 33 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 odwołanie następuje na wniosek, do
którego dołącza się uzasadnienie. Z kolei § 33 ust. 2 gwarantuje, że przed podjęciem
uchwały w sprawie odwołania należy umożliwić ustosunkowanie się do wniosku osobie, której wniosek dotyczy, w szczególności ma ona prawo uczestniczyć z prawem
zabrania głosu w posiedzeniu podmiotu rozpatrującego wniosek.

§ 32.
Właściwym do odwołania jest podmiot, który dokonał wyboru.
1. Komentowane postanowienie nie stanowi normatywnej podstawy zawartej
w niej reguły. Wynika ona bowiem bezpośrednio z art. 43 ust. 2 ustawy o r.pr., który
stanowi, że członkowie organów samorządu radców prawnych mogą być odwołani przez organ, który ich wybrał. Na tle tego przepisu ustawowego § 32 Uchwały
Nr 10/2010 wygląda jak jego nieudana parafraza. Nie wiadomo dlaczego posłużono
się w nim pojęciem „podmiot” (skoro chodzi oczywiście o „organ”), zaś sformułowanie „który dokonał wyboru” tylko w szerszym kontekście da się zrozumieć jako
dotyczące wybrania odwoływanej osoby do organu lub na funkcję. Ponadto krytycznie należy ocenić umieszczenie tej regulacji w odrębnym paragrafie – aby można
jednoznacznie ustalić jego treść, konieczne jest sięgnięcie do § 31 (dopiero wówczas
staje się zrozumiałe, o jakim „odwołaniu” jest tutaj mowa).
2. Zgodnie z § 29 pkt 3 Uchwały Nr 10/2010 mandat członka organu oraz osoby
pełniącej funkcję wygasa wskutek odwołania. Odwołanie to może nastąpić wyłącznie w przypadku spełnienia jednej z przesłanek określonych w § 31, zgodnie z procedurą opisaną w § 33 i § 34 (z czego wynika przede wszystkim obowiązek złożenia
wniosku o odwołanie przez jeden z upoważnionych do tego podmiotów).
3. Z § 32, w związku z § 17 Uchwały Nr 10/2010, wynika, że zgromadzenie OIRP
jest właściwe do odwołania dziekana rady OIRP, pozostałych członków rady OIRP,
członków okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz
rzecznika dyscyplinarnego, a także delegatów na Krajowy Zjazd i członka Krajowej
Rady. W tym obszarze nasuwa się pytanie, jak w takim razie odczytywać znaczenie
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przepisu art. 50 ust. 4 pkt 7 ustawy o r.pr., zgodnie z którym do uprawnień zgromadzenia OIRP należy odwoływanie organów OIRP lub poszczególnych członków tych
organów. O ile odwoływanie „poszczególnych członków organów OIRP” jest zakresowo tożsame z tym, co określa przywołany wyżej art. 43 ust. 2 ustawy o r.pr., o tyle
problematyczne może wydawać się stwierdzenie o „odwoływaniu organów OIRP”.
Prima facie mogłoby to prowadzić do wniosku, że zgromadzenie OIRP może odwołać każdy organ OIRP (cały jego skład), jednakże zasadniejsze jest przyjęcie, że
odnosi się to wyłącznie do rzecznika dyscyplinarnego, który może zostać odwołany
jako organ jednoosobowy; nie mamy tutaj do czynienia z odwołaniem członka organu, ale po prostu organu.
4. Z § 32, w związku z § 28 Uchwały Nr 10/2010, wynika, że Krajowy Zjazd jest
właściwy do odwołania Prezesa Krajowej Rady, pozostałych członków Krajowej
Rady, członków Wyższej Komisji Rewizyjnej i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.
5. Z uwagi na to, że zebranie rejonowe nie jest organem ani w rozumieniu ustawy
o r.pr., ani Uchwały Nr 10/2010, nie ma możliwości odwołania w opisywanej procedurze delegata na zgromadzenie OIRP.
6. W przypadku członków prezydium rady OIRP oraz Prezydium Krajowej Rady,
a także innych organów wewnętrznych samorządu radcowskiego, nie mają wprawdzie zastosowania przepisy § 31–34 Uchwały Nr 10/2010, jednakże można uznać, że
adekwatna względem nich jest reguła podejmowania decyzji w drodze actus contrarius, z której wynika, iż organ, który powołał daną osobę do danego organu lub na
funkcję, jest w rezultacie uprawniony do odwołania tej osoby ze składu tego organu
(z funkcji).

§ 33.
1. Odwołanie następuje na wniosek. Do wniosku dołącza się uzasadnienie.
2. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić:
1) jedna trzecia członków podmiotu właściwego do odwołania osoby, której
wniosek dotyczy;
2) organ, którego członkiem jest osoba, której wniosek dotyczy;
3) Krajowa Rada Radców Prawnych;
4) Wyższy Sąd Dyscyplinarny;
5) Wyższa Komisja Rewizyjna.
3. W sprawie wystąpienia z wnioskiem o odwołanie organ, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2–5, podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym. Uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o odwołanie niezwłocznie doręcza się osobie, której wniosek
dotyczy.
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4. W przypadku wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podmiot uprawniony do zwołania posiedzenia podmiotu właściwego do odwołania
niezwłocznie zawiadamia o jego treści osobę, której wniosek dotyczy.
1. Postanowienia § 33 oraz § 34 Uchwały Nr 10/2010 regulują postępowanie
w sprawie odwołania członka organu lub osoby pełniącej funkcję. Sformalizowanie
tej procedury jest słusznym rozwiązaniem, gdyż ogranicza podejmowanie takiego
działania ad hoc, co ma szczególne znaczenie w sytuacjach, gdyby za chęcią odwołania danej osoby kryły się niejasne powody. Spełnia to zatem rolę gwarancyjną wobec
zasady kadencyjności organów samorządu radcowskiego.
2. Przepis § 33 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 określa, że elementem inicjującym procedurę odwołania jest wniosek, do którego powinno być dołączone uzasadnienie.
Należy przyjąć, że obligatoryjnym elementem takiego uzasadnienia ma być przedstawienie jednej z przesłanek odwołania określonych w § 31, a zatem przedstawienie, że
osoba, której dotyczy wniosek, nie wykonywała lub nienależycie wykonywała obowiązki wynikające z jej mandatu (zob. uwagi do § 31).
3. W § 33 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 ustalono zamknięty katalog podmiotów mających prawo wystąpić z wnioskiem o odwołanie, którymi są: 1) jedna trzecia członków podmiotu właściwego do odwołania osoby, której wniosek dotyczy, 2) organ,
którego członkiem jest osoba, której wniosek dotyczy, 3) Krajowa Rada 4) Wyższy
Sąd Dyscyplinarny, 5) Wyższa Komisja Rewizyjna. Pojęcie „wystąpienia z wnioskiem
o odwołanie” obejmuje sporządzenie wniosku z uzasadnieniem, podjęcie decyzji
w sprawie wniosku oraz jego złożenie do organu właściwego do odwołania osoby,
której dotyczy wniosek (zob. § 34 ust. 1).
4. Jako uprawnionego do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie wskazano „jedną
trzecią członków podmiotu właściwego do odwołania osoby, której wniosek dotyczy”, przy czym uchwałodawca zapomniał dodać na początku oczywistego w takich
przypadkach sformułowania „co najmniej” (absurdem byłoby twierdzenie, iż wniosek może złożyć tylko grupa stanowiąca dokładanie jedną trzecią członków uprawnionego podmiotu).
Podmiotem (precyzyjniej – organem) właściwym do odwołania może być albo
zgromadzenie OIRP, albo Krajowy Zjazd (zob. uwagi do § 31), a więc z wnioskiem
może wystąpić grupa osób stanowiąca (co najmniej) jedną trzecią delegatów na zgromadzenie OIRP (członków OIRP, jeśli w danej izbie to oni stanowią zgromadzenie)
albo jedną trzecią delegatów na Krajowy Zjazd. Jako punkt odniesienia do ustalenia
wymaganego progu liczbowego należałoby potraktować liczbę osób posiadających
w dniu złożenia wniosku status odpowiednio delegata na zgromadzenie OIRP albo
delegata na Krajowy Zjazd.
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Z komentowanej regulacji nie wynika forma, w jakiej wskazane grupy uprawnionych osób mogą „wystąpić” z wnioskiem o odwołanie. Wydaje się, że najbardziej
oczywistym rozwiązaniem jest dołączenie do wniosku wraz z uzasadnieniem, listy
tych osób, zawierającej imię i nazwisko, numer wpisu na listę radców prawnych oraz
podpis każdej z tych osób (aby nie ulegało wątpliwości, że poszczególne osoby popierają ten wniosek).
5. Na podstawie § 33 ust. 2 pkt 2 z wnioskiem o odwołanie może wystąpić organ, którego członkiem jest osoba, której wniosek dotyczy. Oznacza to, że wskazane
uprawnienie przysługuje radzie OIRP, okręgowemu sądowi dyscyplinarnemu, okręgowej komisji rewizyjnej, Krajowej Radzie, Wyższemu Sądowi Dyscyplinarnemu
oraz Wyższej Komisji Rewizyjnej – wobec członków tych organów. W przypadku
rady OIRP wniosek może zatem dotyczyć odwołania dziekana rady OIRP, zaś w przypadku Krajowej Rady – odwołania Prezesa Krajowej Rady, gdyż pomimo tego, że
osoby są wybierane oddzielnie, to wchodzą one w skład wskazanych organów.
6. Z § 33 ust. 2 pkt 3–5 wynika, że Krajowa Rada, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz
Wyższa Komisja Rewizyjna, niezależnie od możliwości wystąpienia z wnioskiem
o odwołanie swoich członków (zob. uwaga 5 powyżej), mają szerokie umocowanie
do występowania z wnioskiem o odwołanie w odniesieniu do członka każdego organu samorządu radców prawnych. Przyznanie tym organom tak szerokiego uprawnienia, zwłaszcza w odniesieniu do organów OIRP, nie znajduje uzasadnienia, stąd
zasadny jest wniosek de lege ferenda o uchylenie pkt 3–5 w § 33 ust. 2.
7. W myśl § 33 ust. 4 organy uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie
(czyli rada OIRP, okręgowy sąd dyscyplinarny, okręgowa komisja rewizyjna, Krajowa
Rada, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Wyższa Komisja Rewizyjna) w sprawie wystąpienia z takim wnioskiem podejmują uchwałę w głosowaniu tajnym. Stanowi to
zatem lex specialis wobec postanowień § 36 Uchwały Nr 10/2010, określających, że od
jawności głosowania odstępuje się poprzez uchwalenie tajności głosowania w określonej sprawie.
Uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o odwołanie niezwłocznie doręcza się osobie, której wniosek dotyczy. Obowiązek ten spoczywa na organie, który taką uchwałę
podjął. Doręczenie powinno nastąpić w formie, która pozwala udokumentować fakt
doręczenia uchwały.
8. Zgodnie z § 33 ust. 4 w przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie przez
(co najmniej) jedną trzecią członków podmiotu (organu) właściwego do odwołania osoby, której wniosek dotyczy, podmiot uprawniony do zwołania posiedzenia
podmiotu właściwego do odwołania niezwłocznie zawiadamia o treści wniosku osobę, której wniosek dotyczy. Zgromadzenie OIRP jest zwoływane przez radę OIRP
(art. 50 ust. 3 ustawy o r.pr.), a Krajowy Zjazd jest zwoływany przez Krajową Radę
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(art. 56 ust. 3 ustawy o r.pr.). W konsekwencji to odpowiednio na radzie OIRP albo
Krajowej Radzie spoczywa obowiązek zawiadomienia o treści wniosku. Powinno to
nastąpić w formie, która pozwala udokumentować fakt tego zawiadomienia.
9. W postanowieniach § 33 nie określono wprost, do którego organu należy wystąpić z wnioskiem o odwołanie. Naturalne wydawałoby się, że adresatem powinien być
organ właściwy do odwołania, czyli zgromadzenie OIRP albo Krajowy Zjazd. Trzeba
jednakże zwrócić uwagę, że charakter funkcjonowania tych organów samorządu radcowskiego (obrady na posiedzeniach zwoływanych – co do zasady – odpowiednio co
rok i co 4 lata) stawiają pod znakiem zapytania możliwość złożenia przez nie wniosku
o odwołanie. Zasadne byłoby uznanie, że taki wniosek składa się do organów uprawnionych do zwołania zgromadzenia OIRP i Krajowego Zjazdu. Przesłanki, na których można by oprzeć taką interpretację, wynikają z § 33 ust. 4, którego zastosowanie
z niewiadomych względów ograniczono jednak do wniosków składanych tylko przez
jeden z upoważnionych do tego podmiotów (zob. uwaga 8 powyżej).

§ 34.
1. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie następuje na posiedzeniu właściwego podmiotu w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Przepisy § 15 ust. 2 i 3, § 16
i 27 stosuje się odpowiednio.
2. Przed podjęciem uchwały w sprawie odwołania należy umożliwić ustosunkowanie się do wniosku osobie, której wniosek dotyczy, w szczególności ma ona
prawo uczestniczyć z prawem zabrania głosu w posiedzeniu podmiotu rozpatrującego wniosek.
1. W § 34 Uchwały Nr 10/2010 uregulowano końcowy etap procedury odwołania
członka organu lub osoby sprawującej funkcję, tzn. podjęcie uchwały w sprawie odwołania. Przez „właściwy podmiot”, a dokładniej – organ, o którym mowa w § 34
ust. 1, należy rozumieć zgromadzenie OIRP albo Krajowy Zjazd (zob. uwagi do § 32).
Określony w § 34 ust. 1 termin rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku. Wydaje się,
że „złożenie wniosku” powinno się rozumieć jako pojęcie węższe niż „wniesienie
wniosku”, którym to posłużono się w § 33. Złożenie wniosku kończy procedurę jego
wnoszenia, czyli następuje w dniu, w którym został on przekazany uprawnionemu
podmiotowi (a nie w dniu, w którym np. podjęto uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o odwołanie). Wymaga przy tym zaznaczenia, że nie jest w pełni klarowne, do
którego organu wniosek powinien być złożony (zob. uwagi do § 33). Rozpatrzenie
wniosku na posiedzeniu zgromadzenia OIRP albo Krajowego Zjazdu musi nastąpić
nie później niż przed upływem 60 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Ze zdania drugiego w § 34 ust. 1 wynika, że zwołanie posiedzenia podmiotu
właściwego do rozpatrzenia wniosku o odwołanie następuje na podstawie odpowiednio stosowanych przepisów § 15 ust. 2 i 3, § 16 i § 27 Uchwały Nr 10/2010. W pierwTomasz Jaroszyński
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szym rzędzie trzeba odnotować, że odesłanie do § 15 ust. 2 i 3, które regulują tryb
zwoływania zebrań rejonowych, jest zbędne, ponieważ w ramach omawianej procedury zebrania te nie odgrywają żadnej roli.
3. W odniesieniu do zwoływania zgromadzenia OIRP odpowiednie stosowanie
§ 16 oznacza, że zgromadzenie OIRP zwołuje rada OIRP, w drodze w uchwały, na
termin przypadający nie później niż przed upływem 60 dni od dnia złożenia wniosku
o odwołanie. W takiej uchwale postanawia się o terminie, miejscu ze wskazaniem
adresu oraz proponowanym porządku zgromadzenia, a także sposobie głosowania
na zgromadzeniu OIRP. Należy przy tym podkreślić, że przedmiotem obrad takiego zgromadzenia OIRP może być wyłącznie rozpatrzenie wniosku o odwołanie,
w przeciwnym razie omawiana procedura, mająca charakter lex specialis, mogłaby
być używana w celu obejścia art. 51 ust. 1 ustawy o r.pr. dotyczącego zwoływania
nadzwyczajnego zgromadzenia OIRP. O treści uchwały informuje się w formie pisemnej radców prawnych stanowiących zgromadzenie danej OIRP na co najmniej
45 dni przed dniem, na który zwołano zgromadzenie. Wynika z tego, że prawidłowe
zgłoszenie wniosku o odwołanie organu OIRP lub jego członka skutkuje koniecznością zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia OIRP w trybie art. 51 ustawy o r.pr.,
o ile rozpatrzenie wniosku o odwołanie nie może odbyć się podczas „zwyczajnego”
zgromadzenia OIRP zwoływanego co roku na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy o r.pr.
4. W odniesieniu do zwoływania Krajowego Zjazdu odpowiednie stosowanie
§ 27 oznacza, że Krajowy Zjazd zwołuje Krajowa Rada, w drodze uchwały, na termin przypadający nie później niż przed upływem 60 dni od dnia złożenia wniosku
o odwołanie. W takiej uchwale postanawia się o terminie, miejscu, proponowanym
porządku oraz sposobie głosowania na Krajowym Zjeździe, a o treści uchwały informuje się w formie pisemnej delegatów na Krajowy Zjazd co najmniej 14 dni przed
dniem rozpoczęcia Krajowego Zjazdu. Znaczy to, że prawidłowe zgłoszenie wniosku
o odwołanie organu KIRP lub jego członka skutkuje koniecznością zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu w trybie art. 58 ustawy o r.pr.
5. Rozpatrzenie wniosku (podczas posiedzenia zgromadzenia OIRP albo Krajowego Zjazdu) powinno obejmować przedstawienie treści wniosku (przez osobę upoważnioną do tego przez podmiot, który wniósł wniosek albo przez prowadzącego
obrady), zabranie głosu przez osobę, której wniosek dotyczy (o ile wyrazi taką wolę),
dyskusję w gronie delegatów (zgromadzenia OIRP albo Krajowego Zjazdu) oraz
przeprowadzenie głosowania w sprawie wniosku.
6. Zgodnie z przepisem § 34 ust. 2 przed podjęciem uchwały w sprawie odwołania
należy umożliwić ustosunkowanie się do wniosku osobie, której wniosek dotyczy,
w szczególności ma ona prawo uczestniczyć z prawem zabrania głosu w posiedzeniu
zgromadzenia OIRP albo Krajowego Zjazdu rozpatrującego wniosek.
122

Tomasz Jaroszyński

§ 35

§ 35.
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu:
1) delegata na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
2) członka Krajowej Rady Radców Prawnych wybranego przez Krajowy Zjazd
Radców Prawnych,
3) członka Wyższej Komisji Rewizyjnej,
4) członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
5) delegata na zgromadzenie okręgowej izby
– z przyczyny, o której mowa w § 29 pkt 2–6, mandat obejmuje osoba, która w wyborach otrzymała największą liczbę ważnie oddanych głosów spośród tych kandydatów, którzy nie zostali wybrani, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
1a. Jeżeli więcej niż jeden kandydat na delegata na zgromadzenie okręgowej izby
uzyskał taką samą liczbę ważnie oddanych głosów, uprawniających do objęcia
zwolnionego mandatu, okręgowa komisja wyborcza przeprowadza losowanie
spośród nich w celu ustalenia pierwszeństwa do objęcia zwolnionego mandatu.
O terminie i miejscu losowania okręgowa komisja wyborcza zawiadamia tych
kandydatów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu dziekana rady okręgowej izby radców
prawnych lub rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych
z przyczyny, o której mowa w § 29 pkt 2–6, w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory na tę funkcję. Przepisy § 16 stosuje się
odpowiednio.
2a. W przypadku wygaśnięcia mandatu:
1) członka Krajowej Rady Radców Prawnych wybranego bezpośrednio przez
zgromadzenie okręgowej izby,
2) członka rady okręgowej izby radców prawnych,
3) członka okręgowej komisji rewizyjnej,
4) członka okręgowego sądu dyscyplinarnego
– z przyczyny, o której mowa w § 29 pkt 2–6, przeprowadza się wybory uzupełniające do tego organu lub na tę funkcję.
2b. W przypadku organów, o których mowa w ust. 2a pkt 2–4, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu z przyczyny, o której mowa w § 29 pkt 2–6, odpowiednio:
1) liczba członków rady okręgowej izby radców prawnych nie będzie niższa niż
10 osób;
2) liczba członków okręgowej komisji rewizyjnej nie będzie niższa niż 3 osoby;
3) liczba członków okręgowego sądu dyscyplinarnego nie będzie niższa niż
6 osób,
– chyba że rada okręgowej izby radców prawnych postanowi inaczej.
2c. Do zwołania zgromadzenia okręgowej izby w celu przeprowadzenia wyborów,
o których mowa w ust. 2a i 2b, stosuje się odpowiednio przepisy § 16, z tym że
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zgromadzenie zwołuje się na termin przypadający najpóźniej w ciągu 6 miesięcy
od dnia wygaśnięcia mandatu, o którym mowa w ust. 2a.
3. Uzupełnienia składu Wyższej Komisji Rewizyjnej i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego nie dokonuje się, jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu z przyczyny,
o której mowa w § 29 pkt 2–6, liczba:
1) członków Wyższej Komisji Rewizyjnej nie będzie niższa niż 11 osób;
2) członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego nie będzie niższa niż 24 osoby.
4. Uzupełnienia składu Krajowej Rady Radców Prawnych nie dokonuje się, jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady Radców Prawnych
wybranego przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych, z przyczyny, o której mowa
w § 29 pkt 2–6, liczba członków Krajowej Rady Radców Prawnych wybranych
przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych nie będzie niższa niż 28 osób.
1. W postanowieniach § 35 Uchwały Nr 10/2010 określono zasady postępowania na wypadek wygaśnięcia mandatu członka organu samorządu radcowskiego lub
osoby pełniącej funkcję dziekana rady OIRP lub Prezesa Krajowej Rady. Wygaśnięcie mandatu, które inicjuje zastosowanie tych postanowień, może być spowodowane
każdą z przesłanek wymienionych w § 29, z wyjątkiem upływu kadencji, a zatem
chodzi o przypadki wygaśnięcia mandatu wskutek: 1) złożenia rezygnacji, 2) odwołania, 3) skreślenia z listy radców prawnych, 4) prawomocnego zawieszenia prawa do
wykonywania zawodu radcy prawnego na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o r.pr.,
5) śmierci.
Z § 35 wynika, że wygaśnięcie mandatu – w zależności od sytuacji – prowadzi do:
1) objęcia mandatu przez inną osobę z mocy prawa, 2) przeprowadzenia wyborów
uzupełniających albo 3) nieobsadzenia mandatu do końca kadencji.
2. Jak reguluje § 35 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010, w przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu delegata na Krajowy Zjazd, członka Krajowej Rady wybranego
przez Krajowy Zjazd, członka Wyższej Komisji Rewizyjnej, członka Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego, delegata na zgromadzenie OIRP – mandat obejmuje osoba, która w wyborach otrzymała największą liczbę ważnie oddanych głosów spośród tych
kandydatów, którzy nie zostali wybrani. W tym kontekście trzeba wskazać § 9 ust. 1
stanowiący, że w danych wyborach wybrany zostaje kandydat, który uzyskał kolejno
największą liczbę ważnie oddanych głosów (zob. uwagi do § 9).
Wobec braku innych regulacji należy uznać, że objęcie mandatu w powyższym
trybie następuje z mocy prawa. Racjonalnym założeniem jest to, że datą objęcia mandatu jest dzień następujący po dniu wygaśnięcia mandatu osoby poprzednio go sprawującej.
Otwarte pozostaje natomiast pytanie, co w sytuacji, gdyby nie było takich „niewybranych kandydatów”, w szczególności gdy liczba członków danego organu byłaby
niższa niż minimum wyznaczone w § 35 ust. ust. 3 i 4 (zob. uwaga 3 poniżej).
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3. Wyjątki od reguły określonej w § 35 ust. 1 ustalono w ust. 3 i 4. Zgodnie z ust.
3 uzupełnienia składu Wyższej Komisji Rewizyjnej nie dokonuje się, jeżeli w wyniku
wygaśnięcia mandatu liczba członków tego organu nie będzie niższa niż 11 osób.
Jak obecnie stanowi § 28 pkt 3, Krajowy Zjazd wybiera członków Wyższej Komisji
Rewizyjnej w liczbie 19 osób. W przypadku Wyższego Sądu Dyscyplinarnego uzupełnienia składu nie dokonuje się, jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu liczba jego
członków nie będzie niższa niż 24 osoby. Krajowy Zjazd wybiera członków Wyższego
Sądu Dyscyplinarnego w liczbie 38 osób (zob. § 28 pkt 4).
Zgodnie z ust. 4 uzupełnienia składu Krajowej Rady nie dokonuje się, jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady wybranego przez Krajowy Zjazd,
liczba takich członków Krajowej Rady nie będzie niższa niż 28 osób. Krajowy Zjazd
wybiera Prezesa Krajowej Rady oraz pozostałych członków Krajowej Rady w liczbie
49 osób (zob. § 28 pkt 1). A zatem w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady wybranego przez Krajowy Zjazd mandat obejmuje osoba, która w wyborach otrzymała największą liczbę ważnie oddanych głosów spośród tych kandydatów,
którzy nie zostali wybrani, przy czym uzupełnienia składu Krajowej Rady nie dokonuje się, jeżeli w wyniku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka Krajowej
Rady wybranego przez Krajowy Zjazd, liczba takich członków Krajowej Rady nie
będzie niższa niż 28 osób.
4. W myśl przepisu § 35 ust. 1a Uchwały Nr 10/2010, w przypadku wygaśnięcia
mandatu delegata na zgromadzenie OIRP, jeżeli więcej niż jeden kandydat na delegata na zgromadzenie OIRP uzyskał taką samą liczbę ważnie oddanych głosów uprawniających do objęcia zwolnionego mandatu, okręgowa komisja wyborcza przeprowadza losowanie spośród nich w celu ustalenia pierwszeństwa do objęcia zwolnionego
mandatu. Komisja ta ma obowiązek poinformowania tych kandydatów o terminie
i miejscu losowania.
5. Zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010, w przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu dziekana rady OIRP lub rzecznika dyscyplinarnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu przeprowadza się
wybory na tę funkcję. Do zwołania zgromadzenia OIRP, na którym przeprowadza
się wybory, stosuje się odpowiednio przepisy § 16 Uchwały Nr 10/2010, regulujące zwoływanie zgromadzenia OIRP w trybie „zwyczajnym”. Można zatem przyjąć,
że zgromadzenie OIRP, na którym zostanie przeprowadzony wybór dziekana rady
OIRP lub rzecznika dyscyplinarnego, zwołuje, w drodze uchwały, rada OIRP na termin przypadający nie później niż 3 miesiące od dnia wygaśnięcia mandatu. W takiej
uchwale postanawia się o: 1) terminie, miejscu ze wskazaniem adresu oraz proponowanym porządku zgromadzenia OIRP, 2) formie i terminie zgłaszania kandydatów,
3) sposobie głosowania na zgromadzeniu. O treści uchwały informuje się w formie
pisemnej radców prawnych stanowiących zgromadzenie danej OIRP na co najmniej
45 dni przed dniem, na który zwołano zgromadzenie.
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6. Przepis § 35 ust. 2a Uchwały Nr 10/2010 stanowi, że w przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu: 1) członka Krajowej Rady wybranego bezpośrednio
przez zgromadzenie OIRP, 2) członka rady OIRP, 3) członka okręgowej komisji rewizyjnej, 4) członka okręgowego sądu dyscyplinarnego – przeprowadza się wybory
uzupełniające do tego organu lub na tę funkcję. Wyjątek od tej reguły określa § 35
ust. 2b, w myśl którego wyborów uzupełniających nie przeprowadza się jednak, jeżeli
w wyniku wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji: 1) liczba członków rady OIRP
nie będzie niższa niż 10 osób, 2) liczba członków okręgowej komisji rewizyjnej nie
będzie niższa niż 3 osoby, 3) liczba członków okręgowego sądu dyscyplinarnego nie
będzie niższa niż 6 osób – z zastrzeżeniem, że rada OIRP może postanowić inaczej
(tzn. postanowić o przeprowadzeniu wyborów pomimo, że w wyniku wygaśnięcia
mandatu liczba członków tych organów nie spadła poniżej wskazanych progów).
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na § 17 pkt 1–3, stanowiące, że zgromadzenie OIRP wybiera: 1) dziekana oraz pozostałych członków rady OIRP w liczbie od
10 do 25 osób, 2) członków okręgowej komisji rewizyjnej w liczbie od 3 do 9 osób,
3) członków okręgowego sądu dyscyplinarnego w liczbie od 6 do 24 osób.
7. Zgodnie z § 35 ust. 2c Uchwały Nr 10/2010 w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy § 16
(zob. uwaga 5 powyżej), z tym że zgromadzenie OIRP zwołuje się na termin przypadający najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia takiego mandatu.
8. Wymaga odnotowania, że odpowiednie stosowanie § 16 na wypadek przeprowadzania uzupełniających wyborów w ramach OIRP nie rozwiewa wątpliwości co do
tego, jak ma przebiegać procedura związana ze zgłaszaniem i rejestracją kandydatów
w takich wyborach. Na taką okoliczność nie przewidziano wprawdzie expressis verbis
odpowiedniego stosowania postanowień § 19–24. Jednak skoro w uchwale o zwołaniu zgromadzenia OIRP ma być mowa o formie i terminie zgłaszania kandydatów, to
nieracjonalne byłoby domniemanie, że na potrzeby wyborów uzupełniających rada
OIRP ma ustalić szczególny tryb zgłaszania i rejestracji kandydatów. Sugerowanym
rozwiązaniem jest odpowiednie zastosowanie § 19–24, w konsekwencji czego organem właściwym w tej procedurze staje się okręgowa komisja wyborcza, która została
powołana do przeprowadzenia wyborów na daną kadencję (zob. uwagi do § 18)
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Rozdział V.
Zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu

§ 36.
1. Uchwały organów samorządu podejmowane są zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków danego organu.
2. Organ samorządu może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie.
1. Przepisy rozdziału V Uchwały Nr 10/2010 nie regulują kwestii związanych
z wyborami do organów samorządu radców prawnych, których dotyczą jej pozostałe postanowienia. W § 36 określono zasady podejmowania wszystkich uchwał
(nie tylko związanych z przeprowadzaniem wyborów) przez kolegialne organy samorządu radcowskiego, w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o r.pr., tzn. przez: 1) Krajowy Zjazd, 2) Krajową Radę, 3) Wyższą Komisję Rewizyjną, 4) Wyższy Sąd Dyscyplinarny, 5) zgromadzenie OIRP, 6) radę OIRP, 7) okręgową komisję rewizyjną,
8) okręgowy sąd dyscyplinarny. Biorąc pod uwagę charakter zadań wykonywanych
przez wymienione organy, trzeba odnotować, że podejmowanie uchwał nie jest
wszakże domeną Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz okręgowych sądów dyscyplinarnych. Postanowienia § 36 nie mają zastosowania do uchwał podejmowanych
przez inne organy samorządu radcowskiego (o charakterze wewnętrznym), w tym
Prezydium Krajowej Rady, prezydium rady OIRP oraz komisje stałe Krajowej Rady
i rady OIRP.
2. Zagadnieniem kluczowym dla ustalenia zakresu komentowanego przepisu jest
rozumienie pojęcia „uchwała organów samorządu radców prawnych”. W najszerszym ujęciu przez uchwałę rozumie się formę rozstrzygania spraw (podejmowania
decyzji) przez każdego rodzaju organ o charakterze kolegialnym. Problematyka działalności uchwałodawczej organów samorządu zawodowego, a w szczególności charakteru prawnego podejmowanych przezeń uchwał, jest obszerna oraz wielowątkowa.
Z dorobku doktryny prawa oraz orzecznictwa sądowego wynika, że podstawowym
podziałem jest podział uchwał organów samorządu radcowskiego na: 1) uchwały
o charakterze indywidualnym i konkretnym (zbliżone do typowych decyzji administracyjnych) oraz 2) akty o charakterze generalnym i abstrakcyjnym (akty prawa
wewnętrznego). Uwzględniając przepisy określające zakres zadań samorządu radców
prawnych oraz praktykę jego funkcjonowania, można dodatkowo wyróżnić: 1) rozstrzygnięcia „władcze” w indywidualnych sprawach (niemające charakteru decyzji
administracyjnych), 2) uchwały dotyczące organizacji oraz sposobu funkcjonowania
samorządu radców prawnych.
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3. Pierwszy rodzaj uchwał, tzn. uchwały podejmowane w sprawach indywidualnych, cechuje przede wszystkim to, że muszą one mieć podstawę prawną w przepisach
ustawowych, bowiem zgodnie z art. 93 Konstytucji RP akty prawa wewnętrznego
nie mogą być podstawą do rozstrzygnięć w takich sprawach. W sferze prawa publicznego typową formą rozstrzygnięcia jest decyzja (administracyjna), która w sytuacji
gdy podejmujący ją organ jest ciałem kolegialnym, przyjmuje postać uchwały. Można
zatem – w pewnym uproszczeniu – stwierdzić, że materialnie jest to decyzja, formalnie zaś przybiera postać uchwały.
Kluczowymi kwestiami rozstrzyganymi w tej drodze przez organy samorządu radcowskiego są sprawy wpisu na listę radców prawnych i na listę aplikantów radcowskich, skreślenia z tych list oraz zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy.
Podejmowane w tej procedurze uchwały nie należą do kategorii źródeł prawa, a trzeba je uznać za akty stosowania prawa.
4. Drugi rodzaj uchwał organów samorządu radców prawnych, tzn. środki o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, służą w znacznej mierze sprawowaniu przez
ten samorząd pieczy nad właściwym wykonywaniem zawodu radcy prawnego.
Uchwały te można zaliczyć do aktów prawa wewnętrznego (zob. E. Tkaczyk, Samorząd zawodowy w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy”
2011, nr 6, s. 71). W ocenie TK akty wewnętrzne samorządów zawodowych – podobnie jak zarządzenia centralnych organów administracji, o których mowa w art. 93
Konstytucji RP – „obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi
wydającemu te akty” i „nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli,
osób prawnych oraz innych podmiotów”. TK uznał, że wszystkie akty o charakterze
wewnętrznym mieścić się muszą w ramach wyznaczonych przez art. 93 Konstytucji
RP. Przepis ten traktowany być musi jako ustanawiający ogólny – i wiążący – model
aktu o charakterze wewnętrznym. Każdy taki akt może więc obowiązywać tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu ten akt (art. 93 ust. 1). Każdy
może być wydany tylko na podstawie ustawy (art. 93 ust. 2). Każdy podlega kontroli,
co do jego zgodności z powszechnie obowiązującym prawem (art. 93 ust. 3), żaden
nie może stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych
podmiotów (art. 93 ust. 2). Za podstawowy element tego modelu TK uznaje zakres
podmiotowy aktu wewnętrznego. W żadnym wypadku nie może on dotyczyć jakichkolwiek podmiotów, które nie są podległe organowi wydającemu taki akt (zob.
wyroki TK z 18 lutego 2004 r. w sprawie P 21/02 i z 28 czerwca 2000 r. w sprawie
K 25/99).
5. W aktach prawnych regulujących zadania samorządu radcowskiego natrafiamy także na regulacje, które upoważniają organy tego samorządu do rozstrzygnięcia
określonych spraw, jednak nie w trybie postępowania administracyjnego. Chodzi tu
np. o uchwały dotyczące zwolnienia z opłaty za aplikację radcowską albo zwolnienia
ze składki członkowskiej. W takich przypadkach uprawniony organ (rada OIRP) po128
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dejmuje wprawdzie decyzje w sprawach indywidualnych, ale z przepisów nie wynika,
aby odbywało się to w trybie k.p.a. Są to rozstrzygnięcie władcze, od których nie
przysługuje odwołanie.
6. Jako ostatnią kategorię wyróżniono podejmowane przez organy samorządu radców prawnych uchwały w sprawach organizacyjnych. Są to przede wszystkim różnego
rodzaju regulaminy dotyczące funkcjonowania organów samorządu radcowskiego,
w tym najważniejszy w tej dziedzinie Regulamin działalności organów samorządu.
Ponadto można tutaj wymienić uchwały dotyczące ustalania diet dla członków organów samorządu radców prawnych, jak również uchwały dotyczące dysponowania
środkami finansowymi na realizację zadań spoczywających na samorządzie radców
prawnych.
7. W rozdziale Ia Regulaminu działalności organów samorządu uregulowano
ogólne zasady postępowania z projektami uchwał będących aktami prawa wewnętrznego. Wynika z niego przede wszystkim to, że prawo wnoszenia projektów uchwał
organów samorządu przysługuje członkom danego organu, zaś projekt uchwały członek organu przekazuje osobie kierującej tym organem w terminie umożliwiającym
jego przekazanie pozostałym członkom organu wraz z planowanym porządkiem posiedzenia. W szczególnych przypadkach projekt uchwały może być przekazany w terminie późniejszym lub zgłoszony na piśmie w trakcie posiedzenia. Prawo wnoszenia
poprawek do projektu przysługuje każdemu członkowi danego organu samorządu
radcowskiego.
8. Zgodnie z § 36 ust. 1 Uchwały Nr 10/2010 uchwały organów samorządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co
najmniej połowy członków danego organu, z tym że organ samorządu może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie. Niemal identyczną regulację zawarto w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu działalności organów samorządu, który stanowi,
że uchwały organów zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
w obecności co najmniej połowy członków organu, zaś organ może uchwalić tajność
głosowania.
9. Do uzyskania „zwykłej większość głosów” wystarczy, że głosów „za” jest więcej
niż głosów „przeciw”, natomiast głosy wstrzymujące się nie mają w takiej sytuacji
znaczenia.
10. Jeśli chodzi o rozumienie sformułowania „w obecności” użytego w komentowanym przepisie, to przede wszystkim nie należy go utożsamiać z grupą osób biorących udział w głosowaniu (głosujących), ponieważ jest oczywiste, że osoba uprawniona do głosowania i obecna w miejscu obrad może (celowo albo przypadkowo)
nie oddać głosu. Więcej na temat sposobu obliczania kworum, tzn. minimalnej liczTomasz Jaroszyński
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by członków organu, których obecność jest niezbędna do uznania, że organ podjął
uchwałę – zob. uwaga 2 do § 11.
11. Jeśli zgromadzenia OIRP nie stanowią delegaci, lecz zgodnie z art. 50 ust. 1
ustawy o r.pr. w zgromadzeniu OIRP uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący
do danej izby oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby, do ustalenia kworum – jak się wydaje – powinno brać się pod uwagę wyłącznie radców prawnych.
Uchwały podejmuje się w drodze głosowania, więc uwzględnianie aplikantów radcowskich, którym nie przysługuje prawo głosu byłoby nieuzasadnione.
12. Jak orzekł SN w wyroku z 5 sierpnia 2011 r. (III ZS 4/11, LEX nr 1101341),
„organy samorządu radców prawnych mogą podejmować uchwały tylko na posiedzeniach, gdyż jedynie wówczas spełniony jest ustawowy i regulaminowy warunek
jednoczesnej obecności członków organu i zapewnienia wymaganego quorum do
przeprowadzenia głosowania. Przepisy ustawy nie przewidują przy tym żadnych wyjątków od powyższych reguł, umożliwiających podejmowanie uchwał drogą np. korespondencyjną”.
13. Z dniem 31 marca 2020 r. wszedł w życie art. 14h ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U., poz. 374 ze zm.). Zgodnie z tym artykułem w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich
organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym (ust. 1), uchwała podjęta w tym trybie jest ważna,
gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu
uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej
połowa członków tego organu (ust. 2), w przypadku gdy ustawa szczególna wymaga podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, wskazane organy mogą w tym trybie
znieść wymóg tajności głosowania w określonej sprawie. Przywołana regulacja ma
charakter lex specialis względem ustawy o r.pr., a jej stosowanie jest ograniczone do
okresu trwania wymienionych w niej stanów stanu zagrożenia epidemicznego oraz
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Na mocy cytowanych przepisów
we wskazanym okresie kolegialne organy samorządu radców prawnych, w szczególności rada OIRP oraz Krajowa Rada, mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie
obiegowym.
14. W myśl § 33 ust. 4 organy uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie (czyli rada OIRP, okręgowy sąd dyscyplinarny, okręgowa komisja rewizyjna, Kra130
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jowa Rada, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Wyższa Komisja Rewizyjna) w sprawie
wystąpienia z takim podejmują uchwałę w głosowaniu tajnym. Stanowi to zatem lex
specialis wobec postanowień § 36 Uchwały Nr 10/2010, określających, że od jawności głosowania odstępuje się poprzez uchwalenie tajności głosowania w określonej
sprawie.
15. Jak stanowi § 17 ust. 2 Regulaminu działalności organów samorządu, do protokołu posiedzenia rady OIRP dołącza się treść podjętych uchwał oraz listę obecności
zawierającą podpisy uczestników posiedzenia. Uwierzytelnione wyciągi z protokołu
z posiedzenia rady zawierające uchwały rady podpisują: 1) dziekan i wicedziekan
albo 2) dwaj wicedziekani, albo 3) dziekan i sekretarz, albo 4) wicedziekan i sekretarz
(ust. 4). Uwierzytelnione wyciągi z protokołu z posiedzenia rady OIRP zawierające
uchwały rady w sprawach finansowych podpisują dziekan i skarbnik albo wicedziekan i skarbnik (ust. 5).
Zgodnie z § 45 ust. 3 Regulaminu działalności organów samorządu, do protokołu
posiedzenia Krajowej Rady dołącza się treść podjętych uchwał oraz listę obecności
zawierającą podpisy uczestników posiedzenia. Uwierzytelnione wyciągi z protokołu
z posiedzenia Krajowej Rady zawierające jej uchwały podpisują: 1) Prezes i wiceprezes albo 2) dwaj wiceprezesi, albo 3) Prezes i sekretarz, albo 4) wiceprezes i sekretarz
(ust. 5). Uwierzytelnione wyciągi z protokołu z posiedzenia Krajowej Rady zawierające jej uchwały w sprawach finansowych podpisują Prezes i skarbnik albo wiceprezes
i skarbnik.
16. Art. 47 ust. 1 ustawy o r.pr. stanowi, że organy samorządu radców prawnych
przesyłają Ministrowi Sprawiedliwości odpis każdej uchwały w terminie 21 dni od
daty jej podjęcia. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu Minister Sprawiedliwości zwraca się
do Sądu Najwyższego o uchylenie sprzecznych z prawem uchwał organów samorządu w terminie 3 miesięcy od dnia ich doręczenia. Jeżeli zaskarżona uchwała rażąco narusza prawo, termin ten wynosi 6 miesięcy. SN utrzymuje zaskarżoną uchwałę
w mocy bądź uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu
organowi samorządu, ustalając wytyczne co do sposobu jej załatwienia. Skargę spóźnioną SN pozostawia bez rozpoznania.
W myśl § 17 ust. 1 Regulaminu Krajowego Zjazdu w terminie 21 dni od podjęcia
uchwał przez Krajowy Zjazd, Prezes Krajowej Rady przekazuje je Ministrowi Sprawiedliwości oraz, w razie potrzeby, innym właściwym podmiotom.
W myśl § 18 ust. 1 Regulaminu zgromadzenia OIRP w terminie 21 dni od podjęcia
uchwał przez zgromadzenie, dziekan rady OIRP przekazuje je Ministrowi Sprawiedliwości oraz, w razie potrzeby, innym właściwym podmiotom.
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§ 37.
1. Odwołanie od uchwały rady okręgowej izby radców prawnych Krajowa Rada
Radców Prawnych rozpoznaje na najbliższym posiedzeniu po wpłynięciu odwołania.
2. Odpis uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odwołania, o którym mowa w ust. 1, doręcza się niezwłocznie odwołującemu się oraz radzie okręgowej izby radców prawnych, od której uchwały wniesiono odwołanie.
1. Przepis § 37 Uchwały Nr 10/2010 dotyczy odwołań od uchwał rady OIRP wnoszonych do Krajowej Rady. W myśl art. 60 pkt 6 ustawy o r.pr. do Krajowej Rady
należy rozpatrywanie odwołań od uchwał rad oirp. W pierwszym rzędzie należałoby określić, czy odwołania mogą przysługiwać w stosunku do wszystkich kategorii
uchwał rady OIRP (zob. uwagi do § 36). W tym zakresie trzeba stwierdzić, że jedyną
kategorię uchwał rady OIRP, od której przysługuje odwołanie, tworzą uchwały wydawane w sprawach indywidualnych w trybie prawnoadministracyjnym. Z tego ustalenia nie należy wszakże wyciągać wniosku, iż w każdej sprawie rozstrzyganej w ten
sposób przez radę OIRP przysługuje odwołanie do Krajowej Rady. Przede wszystkim wymaga podkreślenia, że w przepisach ustawy o r.pr. jako organ odwoławczy jest
wskazywane Prezydium Krajowej Rady. Przykładowo, w myśl art. 31 ust. 1 ustawy
o r.pr. uchwała rady OIRP w sprawie wpisu na listę radców prawnych powinna być
podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, zaś od tej uchwały służy odwołanie do Prezydium Krajowej Rady w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały
(ust. 2). Inne przepisy ustawy o r.pr., w których jako organ odwoławczy od uchwał
rady OIRP wymieniono Prezydium Krajowej Rady to art. 28 ust. 5 (uchwała w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego) oraz art. 33 ust. 7
(uchwała w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich).
2. W ustawie o r.pr. nie ma przepisu, w którym – w odniesieniu do konkretnego rodzaju uchwały rady oirp – Krajowa Rada jest wskazana jako organ odwoławczy. Natomiast zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu
przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1874 ze zm.) od uchwały rady OIRP odmawiającej zwolnienia z testu
umiejętności prawnikowi z Unii Europejskiej przysługuje odwołanie do Krajowej
Rady. Termin do wniesienia odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia odpisu
uchwały (ust. 3). Ponadto zgodnie z § 24 ust. 6 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady z dnia 30 stycznia 2010 r., w sprawie regulaminu prowadzenia list radców
prawnych i list aplikantów radcowskich, w przypadku podjęcia uchwały rady OIRP
o odmowie przeniesienia wpisu radcy prawnemu przysługuje odwołanie do Krajowej
Rady w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
W świetle powyższego należy przyjąć, że art. 60 pkt 7 ustawy o r.pr. może być podstawą prawną rozpatrzenia przez Krajową Radę odwołań od uchwał rad oirp wyłącz-
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nie wówczas, gdy inny przepis o charakterze lex specialis nie zastrzega tego uprawnienia na rzecz innego organu (jak Prezydium Krajowej Rady), zaś charakter danej
sprawy wskazuje na indywidualne rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej.
3. Wobec powyższych ustaleń postanowienia § 37 mają wyłącznie charakter uzupełniający, jeśli idzie o procedurę rozpatrywania odwołań. W przypadku, gdy do
Krajowej Rady wpłynie odwołanie od uchwały rady OIRP (złożone przez uprawniony podmiot), jest ona zobligowana do rozpoznania go na najbliższym posiedzeniu po
wpłynięciu odwołania.
Odpis uchwały Krajowej Rady w sprawie takiego odwołania doręcza się niezwłocznie odwołującemu się oraz radzie OIRP, od której uchwały wniesiono odwołanie.

Tomasz Jaroszyński

133

Rozdział VI.
Przepisy końcowe

§ 38.
Traci moc uchwała Nr 1/95 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu
radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania,
a także podejmowania uchwał przez organa samorządu.
Uchwała Nr 10/2010 zastąpiła uchwałę Nr 1/95 Krajowego Zjazdu, która regulowała tożsamy zakres zagadnień, jednak w mniej szczegółowy sposób – podstawową
różnicę stanowiło wprowadzenie w Uchwale Nr 10/2010 procedury wcześniejszego
zgłaszania kandydatów w wyborach do organów OIRP oraz ich rejestrowania przez
okręgową komisję wyborczą.

§ 39.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2010 weszła w życie z dniem 6 listopada 2010 r. Na podstawie
jej przepisów przeprowadzono wybory do organów samorządu radców prawnych
w 2013 r., 2016 r. oraz (częściowo) w 2020 r.
Uchwała Nr 10/2010 była do tej pory czterokrotnie nowelizowana, uchwałami:
Nr 6/2013 X Krajowego Zjazdu z dnia 7 listopada 2013 r., Nr 2/2014 Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu z dnia 21 listopada 2014 r., Nr 5/2016 XI Krajowego Zjazdu z dnia
3 listopada 2016 r. oraz Nr 6/2016 XI Krajowego Zjazdu z dnia 4 listopada 2016 r.

134

Tomasz Jaroszyński

Komentarz do uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego
Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r.
stanowi obszerne omówienie aktu nazywanego
ordynacją wyborczą do organów samorządu radców
prawnych. Przedstawiono w nim najważniejsze wymogi,
jakie powinny być spełnione, aby wybory przeprowadzane
w ramach samorządu zawodu zaufania publicznego
można było uznać za zgodne ze standardami
demokratycznego państwa prawnego. W publikacji
szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia, które
w świetle dotychczasowej praktyki stosowania
komentowanej uchwały budzą wątpliwości
interpretacyjne oraz zgłoszono szereg postulatów
de lege ferenda, zmierzających do skorygowania
wadliwych bądź niejasnych regulacji.

KOMENTARZ DO UCHWAŁY NR 10/2010 IX KZRP

TOMASZ JAROSZYŃSKI – doktor nauk prawnych,
radca prawny, przewodniczący Okręgowej Komisji
Wyborczej OIRP w Warszawie, adiunkt na Wydziale
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki
Warszawskiej, ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz
Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Tomasz Jaroszyński
KOMENTARZ
DO UCHWAŁY NR 10/2010
IX KRAJOWEGO ZJAZDU
RADCÓW PRAWNYCH
Z DNIA 6 LISTOPADA 2010 R.
W SPRAWIE ZASAD
PRZEPROWADZANIA WYBORÓW
DO ORGANÓW SAMORZĄDU
RADCÓW PRAWNYCH,
LICZBY CZŁONKÓW TYCH
ORGANÓW ORAZ TRYBU
ICH ODWOŁYWANIA, A TAKŻE
PODEJMOWANIA UCHWAŁ
PRZEZ ORGANY SAMORZĄDU

