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SEK.000.1.1.2020.2

ZAWIADOMIENIE
na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu w sprawie zasad wyboru delegatów adwokatów
niewykonujących zawodu na zgromadzenie izb adwokackich uchwalonego przez
Naczelną Radę Adwokacką w dniu 28 lutego 1988 r. (zmienionego uchwałą nr 8/99
z 7 kwietnia 1999 r.),

ZWOŁUJĘ
na dzień 24 września 2020 r. /czwartek/ w godz. 17.00 – 19.00
w Hotelu Sangate, ul. Komitetu Obrony Robotników 32

zebranie adwokatów niewykonujących zawodu adwokata
w celu wyboru delegatów na
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie

z następującym porządkiem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie zebrania przez Dziekana ORA,
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
Informacja Dziekana o pracach Rady,
Zgłaszanie kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Izby,
Powołanie Komisji Wyborczej,
Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
Dyskusja,
Wybór delegatów,
Ogłoszenie wyniku wyborów.

 Zgodnie z art. 81 ustawy – Prawo o adwokaturze:
„Nie mogą być wybrani delegatami adwokaci, którzy:
− w okresie 3 lat, licząc wstecz od daty zebrania wyborczego, byli prawomocnie
skazani na karę nagany lub karę pieniężną, lub
− w okresie 6 lat licząc wstecz od daty zebrania wyborczego byli prawomocnie
skazani na karę zawieszenia w czynnościach zawodowych”.
 Zgodnie z § 5 tiret trzecie regulaminu „Zebrani wybierają delegatów w stosunku
1 delegat na 5 uczestniczących w zebraniu w okręgowych izbach adwokackich
liczących powyżej 300 adwokatów nie wykonujących zawodu”.
 Zgodnie z § 4 regulaminu „Wybory odbywają się w drodze głosowania tajnego przy
nieograniczonej liczbie kandydatów”.

Ze względów bezpieczeństwa zebranie odbywać się będzie w 5 salach.
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału
w Zebraniu Delegatów do dnia 22 września 2020 r. na adres e-mail
zebraniedelegatow2020@ora-warszawa.com.pl
Udział w zebraniu jest obowiązkowy, a ewentualną nieobecność należy
usprawiedliwić na piśmie do dnia 30 września 2020 r.

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie
Adw. Mikołaj Pietrzak

Zał.
Wytyczne dotyczące zachowania środków ostrożności
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