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Szanowny Pan
Adw. Jacek Trela
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Szanowny Panie Prezesie,
Szanowni Państwo,
Obowiązujący od dnia 9 października 2020 r. art. 14hb ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – podobnie jak uprzednio obowiązujący
art. 14h, przewiduje możliwość odbycia Zgromadzenia w formie zdalnej warunkując jego
skuteczność quorum na poziomie 50%, co w realiach bardzo licznej izby warszawskiej jest
nieosiągalne.
Przeprowadzenie Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie w sposób zdalny lub
częściowo zdalny (tzw. hybrydowy) wymaga: 1) eliminacji wymogu 50 % kworum przy
głosowaniu zdalnym nad uchwałami i w wyborach; 2) stosownej modyfikacji Regulaminu
odbywania KZA i Zgromadzeń Izba Adwokackich.
Pamiętając o wspólnym komunikacie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz
Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 4 września 2020 r. proszę, aby rozmowy przedstawicieli
Adwokatury z Ministerstwem Sprawiedliwości zmierzały do pilnej możliwości wykreślenia
pierwszego zdania z art. 14hb ust. 2 ustawy kryzysowej – w taki sposób, aby został zniesiony
wymóg 50% quorum. Tej zmiany bowiem nie można wprowadzić inaczej, niż zmianą ustawy.
Wskazane jest także wprowadzenie ustawowej delegacji dla NRA, do uchwalania i modyfikacji
Regulaminu odbywania KZA i Zgromadzeń Izba Adwokackich. W związku z tym, że może
jednak nie zostać pilnie wprowadzona zmiana ustawy, umożliwiająca NRA uchwalenie
stosownych zmian w regulaminie, koniecznie jest podjęcie już dzisiaj kroków, zmierzających do
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wprowadzenia niezbędnych zmian do regulaminu na podstawie obowiązujących przepisów, tj.
uchwałą KZA.
Zasady przeprowadzenia zgromadzeń izb w formie zdalnej – zgodnie z art. 56 pkt 6 ustawy
Prawo o adwokaturze – może określić Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury, który
powinien zostać zwołany wyłącznie w tym celu i na podstawie art. 14hb ustawy kryzysowej
będzie mógł się odbyć zdalnie.
Nawet gdyby wymóg quorum nie był jednak zniesiony, w przypadku NKZA nie powinno to
stanowić istotnego problemu, wydaje się że frekwencję na tym poziomie, przy założeniu NKZA
on-line, powinna być osiągalna.
Jestem przekonany, że do czasu odbycia NKZA, Zespół powołany przez Prezydium NRA do
opracowania Regulaminu odbywania Krajowego Zjazdu i Zgromadzeń Izb Adwokackich
w formie zdalnej zakończy swoją pracę i ten projekt Nadzwyczajny Krajowy Zjazd będzie mógł
uchwalić.
Uważam, że pilna zmiana Regulaminu odbywania Krajowego Zjazdu i Zgromadzeń Izb
Adwokackich, wprowadzająca wprost zasady odbywania Zgromadzeń w wersji zdalnej lub
hybrydowej, jest niezbędna, niezależnie od tego, czy ustawowy wymóg 50 % kworum przy
głosowaniu zdalnym zostanie zniesiony, czy nie. Pandemia będzie nam długo jeszcze
towarzyszyła i musimy dostosować nasze samorządowe akty normatywne do zdalnego
odbywania zgromadzeń.
Wobec braku delegacji ustawowej dla NRA, wymaga to pilnej uchwały NKZA.
Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Adw. Mikołaj Pietrzak
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