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I.

Na podstawie przepisów art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o adwokaturze ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1651 ze zm. ),
przepisów art. 14ha ust. 1a i ust. 2 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1842 ze zm.) oraz przepisów par. 5 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Zjazdu
Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich ( uchwała Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 19 grudnia 2020 r. ) postanowiła
jednogłośnie zwołać na dzień 4 września 2021 r. Zwyczajne
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie, z porządkiem obrad jak
w załączniku uchwały, które odbędzie się w sposób odmiejscowiony w trybie
zdalnym, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
obejmującej w szczególności dwustronną komunikację w czasie
rzeczywistym, w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą
uczestniczyć w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce
przeprowadzenia obrad. Ustala się rozpoczęcie Zgromadzenia w dniu
4 września 2021 r. na godzinę 9.00.

II.

Na podstawie par. 5 ust. 5 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz
zgromadzeń izb adwokackich określić, że:

1. Zgromadzenie
przeprowadzone
zostanie
w
trybie
zdalnym,
za pośrednictwem systemu informatycznego WZA24, którego operatorem
jest MWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
Za pośrednictwem tego systemu, zapewniającego tajność głosowań,
odbywać się będą wszystkie głosowania.
2. uczestnictwo w Zgromadzeniu będzie możliwe on-line, po zalogowaniu się
do serwera umożliwiającego zdalne połączenie osób uprawnionych do brania
udziału w Zgromadzeniu. Dane (nazwa użytkownika i hasło dostępu
do platformy WZA24) weryfikujące dostęp do serwera wraz z instrukcją
logowania zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej
na ostatnio wskazane adresy skrzynki pocztowej na co najmniej 5 dni przed
datą Zgromadzenia.
3. głosowania nad uchwałami Zgromadzenia przeprowadzone będą przy użyciu
elektronicznego systemu głosowania i liczenia głosów za pośrednictwem
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym
w głosowaniu mogą wziąć udział tylko osoby zalogowane do systemu
informatycznego WZA24.
4. Ustalić, że przebieg obrad Zgromadzenia Izby transmitowany będzie
za pomocą obrazu i dźwięku, za pośrednictwem wygenerowanej strony
zabezpieczonej certyfikatem SSL. Dostęp do transmisji możliwy będzie przez
system informatyczny WZA24, do którego logować się mogą adwokaci Izby
Adwokackiej w Rzeszowie lub inne osoby zaproszone do udziału
w Zgromadzeniu przez Dziekana ORA - bez prawa głosu.

III.

Na podstawie par. 5 ust. 3 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz
zgromadzeń izb adwokackich ustalić, że:
1. projekty pisemnych wniosków i uchwał przyjmowane będą przez Okręgową
Radę Adwokacką w Rzeszowie w formie pisemnej poprzez złożenie
w sekretariacie ORA w Rzeszowie lub listem poleconym, nie wcześniej niż
na 14 dni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia i nie później niż
do 5 dnia przed rozpoczęciem zgromadzenia, tj. w dniach od 21
sierpnia 2021 r. do dnia 30 sierpnia 2021 r. w godz. 8.00 - 15.00, przy
czym za datę przyjęcia pisemnych wniosków i projektów uchwał przyjąć
dzień ich wpłynięcia do Okręgowej Rady Adwokackiej. Ustalić, że po godz.
15.00 w dniu 30 sierpnia 2021 r. żadne projekty wniosków i uchwał nie
będą przyjmowane, w szczególności nie będą przyjmowane podczas
Zgromadzenia Izby. O chwili złożenia projektu decyduje data jego wpływu
do ORA w Rzeszowie.
2. zgłoszenia kandydatów do wszystkich komisji działających w ramach
Zgromadzenia oraz do Prezydium Zgromadzenia przyjmowane będą przez
Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie nie wcześniej niż na 14 dni
przed rozpoczęciem Zgromadzenia i nie później niż na 5 dni przed
rozpoczęciem Zgromadzenia, tj. w dniach od 21 sierpnia 2021 r.
do dnia 30 sierpnia 2021 r. w godz. 8.00 - 15.00. Jednocześnie
Okręgowa Rada Adwokacka ustala, że po godz. 15.00 w dniu 30 sierpnia
2021 r. żadne zgłoszenia kandydatów nie będą przyjmowane,
w szczególności nie będą przyjmowane podczas Zgromadzenia Izby.
O chwili zgłoszenia kandydatury decyduje data wpływu zgłoszenia
do sekretariatu ORA w Rzeszowie. Zasada ta odnosi się również
do kandydatur zgłaszanych listownie. Do zgłoszenia należy dołączyć, pod
rygorem
nieuwzględnienia
wniosku,
pisemna
zgodę
kandydata,
że przyjmuje kandydaturę oraz jego zobowiązanie, iż stawi się o godz. 9.00
w dniu 4 września 2021 r. w siedzibie ORA w Rzeszowie celem wzięcia
udziału w pracach komisji lub Prezydium Zgromadzenia na wypadek,
gdyby został wybrany.

IV.

Na podstawie par. 12 ust. 3 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz
zgromadzeń izb adwokackich całkowicie znieść wymóg obecności określonej
minimalnej liczby uczestników zgromadzenia niezbędnej do otwarcia obrad
zgromadzenia, o której mowa w par. 12 ust. 1 w/w Regulaminu.

V.

Na podstawie par. 26 ust. 3 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz
zgromadzeń izb adwokackich całkowicie znieść wymóg udziału
w głosowaniu określonej liczby uczestników zgromadzenia, o której mowa
w par. 26 ust. 1 w/w Regulaminu, z zastrzeżeniem par. 26 ust. 4.

VI.

Określić jako miejsce publikacji:
1. wszystkich projektów pisemnych wniosków i uchwał, które będą
przedmiotem Zgromadzenia,
2. wykazu osób kandydujących do Prezydium Zgromadzenia oraz do
wszystkich komisji działających w ramach Zgromadzenia
stronę internetową Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie:
www.ora.rzeszow.pl
zakładka
„Zgromadzenie
Izby”,
wskazując
jednocześnie, że informacje te zostaną zamieszczone na w/w stronie w dniu
2 września 2021 r. do godz. 9.00 i będą widnieć do czasu zamknięcia obrad
Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

VII.

Odpis niniejszej uchwały przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej
do wiadomości wszystkich adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie
uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu oraz zamieścić na stronie
internetowej ORA w Rzeszowie.

VIII.

O zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Rzeszowie
zawiadomić Naczelną Radę Adwokacką w terminie regulaminowym.

