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Informacja o przepisach wyborczych w Tarczy 4.0. 

 

 Dnia 19 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 

o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0).  

 Ustawa to wprowadza zmiany w  ustawie 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 - w zakresie umożliwiającym bezpieczne 

przeprowadzenie procedury wyborów w samorządzie radców prawnych.  

 Zgodnie z dodawanym do tej ustawy art. 14ha w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zebrania rejonowe, o których 

mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, oraz wybory odbywające się 

w ich trakcie mogą odbywać się w miejscu określonym przez radę okręgowej izby radców prawnych 

w sposób, który nie wymaga jednoczesnej obecności uprawnionych do głosowania. Wybory 

przeprowadzone w ww. sposób są ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania 

wzięło w nich udział. Jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w okręgowych izbach radców prawnych nie 

przeprowadzono wyborów na kolejną kadencję organów samorządu radców prawnych lub wyboru osób 

pełniących funkcję w tych organach lub w samorządzie radcowskim, dotychczasowe organy samorządu 

radców prawnych i osoby pełniące funkcje w tych organach lub w samorządzie radcowskim działają do 

czasu wyboru oraz ukonstytuowania się nowych organów samorządu radców prawnych lub do czasu 

wyboru osób do pełnienia funkcji w tych organach lub w samorządzie radcowskim, nie dłużej jednak 

niż przez trzy miesiące od zakończenia kadencji organów samorządu radców prawnych, z tym że 

nie dłużej niż do 5 października 2020 r. Przepis stosuje się odpowiednio do zastępców rzecznika 

dyscyplinarnego.  

 Konieczność zachowania powyższego terminu powoduje, że uchwała rady okręgowej izby 

radców prawnych o zwołaniu zebrań rejonowych powinna zostać podjęta najpóźniej 3 lipca 2020 r. 

Wynika to z przedstawionego poniżej kalendarza wyborczego. 

 

Kalendarz wyborczy- ostatecznie terminy: 

 

1. Krajowy Zjazd Radców Prawnych – planowany jest w dniach 6 – 7 listopada 2020 r. 
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2. Ze względu na brzmienie art. art. 14 ha ust. 5 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, zgodnie z którym 

dotychczasowe organy samorządu radców prawnych i osoby pełniące funkcje w tych organach 

lub w samorządzie radcowskim działają do czasu wyboru oraz ukonstytuowania się nowych 

organów samorządu radców prawnych lub do czasu wyboru osób do pełnienia funkcji w tych 

organach lub w samorządzie radcowskim, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od 

zakończenia kadencji organów samorządu radców prawnych, z tym że nie dłużej niż do 5 

października 2020 r. października 2020 r. – zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych 

powinno odbyć się najpóźniej 5 października 2020 r. 

 

3. Z uwagi na okoliczność, że radcowie prawni stanowiący zgromadzenie danej okręgowej izby 

radców prawnych powinni być poinformowani o treści uchwały o zwołaniu zgromadzenia 

okręgowej izby radców prawnych na co najmniej 45 dni przed dniem, na który zwołano 

zgromadzenie oraz zważywszy że kandydaci w wyborach przeprowadzanych podczas 

zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych winni zostać zgłoszeni na 30 dni przed 

zgromadzeniem – ostatecznym dniem na podjęcie uchwały o zwołaniu zgromadzenia okręgowej 

izby radców prawnych jest 21 sierpnia 2020 r. (§16 ust. 2 i §20 Ordynacji Wyborczej). 

 

4. Mając na względzie, że zebrania rejonowe odbywają w ciągu jakiegoś czasu i następują na ogół 

po sobie zakładamy, że odbywają się w ciągu tygodnia – winny odbyć najpóźniej w okresie 17 – 

20 sierpnia. 

 

 

5. Z uwagi na okoliczność, że radcowie prawni stanowiący zebranie rejonowe powinni być 

poinformowani o treści uchwały o zwołaniu zebrania na co najmniej 45 dni przed dniem, na który 

zwołano zebranie oraz zważywszy że kandydaci na delegatów na zgromadzenie okręgowej izby 

radców prawnych, którzy są wybierani w trakcie zebrań rejonowych winni zostać zgłoszeni na 

30 dni przed ich terminem - uchwała rady o zwołaniu zebrań winna zostać podjęta najpóźniej 3 

lipca 2020 r. (§15 ust. 3 i § 20 Ordynacji Wyborczej). Gdyby zebrania rejonowe miały rozpocząć 

się wcześniej niż 17 sierpnia, odpowiednio wcześniej powinna być podjęta uchwała rady o 

zwołaniu zebrań. 

  

Podsumowując ostateczne terminy to: 

 

- 5 października 2020 r. – ostateczny termin na zgromadzenie okręgowej izby radców 

prawnych, 
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- 21 sierpnia 2020 r. – ostateczny termin na podjęcie uchwały o zwołaniu zgromadzenia 

okręgowej izby radców prawnych, 

- 20 sierpnia 2020 –ostateczny termin na przeprowadzenie zebrań rejonowych, 

- 3 lipca 2020 – ostateczny termin na podjęcie uchwały rady okręgowej izby radców 

prawnych o zwołaniu zebrań rejonowych, przy założeniu, że zebrania rejonowe 

rozpoczną się 17 sierpnia 2020 r. 

 

 

 Ponadto w ust. 3 art. 14 ha przewidziano delegację dla Krajowej Rady Radców Prawnych do 

określenia sposobu przeprowadzenia wyborów odbywających się  w trakcie zebrań rejonowych, a także 

wyborów organów samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących funkcję w tych organach 

lub funkcję w samorządzie radców prawnych, które odbywają się w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Regulamin określający sposób 

przeprowadzenia wyborów jest w trakcie opracowywania i zostanie upubliczniony niezwłocznie po 

podjęciu uchwały przez Krajową Radę Radców Prawnych. Ze względu na konieczność zachowania 

terminów określonych kalendarzem wyborczym nie należy wstrzymywać się z podjęciem uchwały o 

zwołaniu zebrań rejonowych  do czasu uchwalenia ww. regulaminu,  a jedynie po jego uchwaleniu 

podjąć działania dostosowawcze. 

 Tarczą 4.0. zmieniony został również 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. Do art. 14 h w ust. 2 dodano zdanie 

drugie, zgodnie z którym w przypadku projektu uchwały dotyczącej wyborów dokonywanych przez 

organy samorządów zawodowych członków danego organu powiadamia się o nazwisku i imieniu 

kandydatów oraz o liczbie mandatów w danych wyborach, a także dodano ust. 4 art. 14 h, zgodnie z 

którym uchwałę podjętą w trybie określonym w ust. 1 (przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym) podpisuje przewodniczący organu 

kolegialnego albo inny upoważniony przez niego członek tego organu biorący udział w głosowaniu. 

 

 


