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Opinia prawna dotycząca kompetencji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych do 

zwołania ponownie zebrań rejonowych zgodnie z §15 ust. 2 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, w kontekście naruszenia na obu zebraniach rejonowych w dniach 18 i 

19.01.16r. §6 ust. 1 Uchwały nr 10/2010. 

 

1. Uwagi wprowadzające 

 

Konstytucja RP w art. 17 ust. 1 uznała samorządność zawodów zaufania publicznego. 

Oznacza to, iż mają one zapewnić niezależne decydowanie jednostek (osób fizycznych) we 

własnych sprawach, zarządzanie nimi, ochronę interesów członków. W art. 42 ustawy o 

radcach prawnych do organów samorządu zawodowego radców zaliczono: Krajowy Zjazd 

Radców Prawnych, Krajową Radę Radców Prawnych, Wyższą Komisję Rewizyjną, Wyższy 

Sąd Dyscyplinarny, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych, radę okręgowej izby 

radców prawnych, okręgową komisję rewizyjną i okręgowy sąd dyscyplinarny. W przypadku 

okręgowej izby radców prawnych, gdy liczba członków izby przekracza 300 osób 

zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych stanowią delegaci wybrani na zebraniach 

zwołanych dla poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej izby. Zebrania te 

zwołuje Rada odpowiedniej Okręgowej Izby Radców Prawnych. 

Przeprowadzenie wyborów delegatów na zebraniach zwołanych dla poszczególnych 

rejonów oraz inne zagadnienia dotyczące wyborów do organów samorządu radców prawnych 

określa uchwała 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w sprawie zasad 

przeprowadzenia wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych 

organów oraz trybu ich odwołania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu. 

W przeprowadzonych w styczniu 2016 r. wyborach delegatów w dwóch rejonach objętych 

zakresem działania Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie członkami komisji 

skrutacyjnej były osoby kandydujące w wyborach delegatów. W rejonie I wszyscy troje 

członkowie komisji skrutacyjnej kandydowali w wyborach delegatów na zgromadzenie OIRP 
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w Szczecinie, a w rejonie II na dwóch członków komisji skrutacyjnej jeden kandydował w 

tych wyborach.  

W tym kontekście należy wskazać na § 6 ust. 1 powołanej wyżej uchwały 10/2010 IX 

Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, który stanowi: „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. Komisja skrutacyjna ze swojego grona wybiera przewodniczącego”.  

Istotne dla opiniowanej sprawy są także regulacje zawarte w § 15 ust. 2 i 3 uchwały 

10/2010 IX KZRP  stanowiące: „ust. 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: 

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. 

ust. 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. 

W dniu 11 lutego 2016r. Rada OIRP w Szczecinie uchwalę Nr 1053/IX/2016 w 

sprawie zwołania zebrań rejonowych OIRP w Szczecinie wychodząc z założenia, że na skutek 

powołania komisji skrutacyjnych z istotnym naruszeniem §6 ust. 1 uchwały 10/2010 IX 

Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, komisje skrutacyjne nie zostały w ogóle powołane, 

gdyż nieważny jest wybór członków komisji którzy jednocześnie kandydowali na delegatów. 

A zatem również wybór delegatów jest niezgodny z prawem. Uchwała tą zwołano zebranie 

rejonu I na dzień 4 kwietnia 2016 r. na godzinę 17.00 - I termin, na godzinę 17.15 - II termin 

oraz zebranie rejonu II na dzień 5 kwietnia 2016 r. na godzinę 17.00 - I termin, na godzinę 

17.15 - II termin. Powołano nią także Okręgową Komisję Wyborczą. 

17 radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w 

Szczecinie złożyło odwołania od uchwały Nr 1053/IX/2016 Rady OIRP w Szczecinie 

wnosząc o jej uchylenie. 

Odwołania te rozpatrzyło Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych i uchwałą nr 

222/IX/2016 z dnia 25.02.2016 r. uchyliło w całości uchwalę Nr 1053/IX/2016 Rady OIRP w 

Szczecinie w sprawie zwołania zebrań rejonowych. 
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2. Prawne skutki członkostwa w komisji skrutacyjnej osób kandydujących w 

wyborach delegatów na zgromadzenie OIRP  

 

Ani 17 radców prawnych, którzy złożyli odwołania od uchwały uchwalę Nr 1053/IX/2016 

Rady OIRP w Szczecinie, ani Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które uchyliło w 

całości uchwalę Nr 1053/IX/2016 Rady OIRP nie negują faktu, że w przeprowadzonych w 

styczniu 2016 r. wyborach delegatów w dwóch rejonach objętych zakresem działania Rady 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie członkami komisji skrutacyjnej były osoby 

kandydujące w wyborach delegatów. Oceniają jednak to jako uchybienie nie mające istotnego 

znaczenia dla wyborów delegatów na Zgromadzenie OIRP w Szczecinie. Dodatkowym 

argumentem mającym przemawiać za tym stanowiskiem jest przeprowadzanie wyborów przy 

użyciu elektronicznej obsługi głosowania zabezpieczonych przed wpływem czynników 

zewnętrznych na proces głosowania. 

Według Rady OIRP w Szczecinie „na skutek powołania komisji skrutacyjnych z istotnym 

naruszeniem §6 ust. 1 Ordynacji, nie zostały one w ogóle powołane, gdyż nieważny jest 

wybór członków komisji którzy jednocześnie kandydowali na delegatów. A zatem również 

wybór delegatów jest niezgodny z prawem”
1
. Implikuje to uznanie tego uchybienia jako 

istotnego dla wyborów delegatów na zgromadzenie OIRP w Szczecinie. 

Problematyka powoływania komisji skrutacyjnej nie wydaje się być skomplikowana. 

Niemniej jednak w trakcie jej powoływania mogą zaistnieć sytuacje natury faktycznej, które 

albo proces ten zakłócą, albo mogą prowadzić do poddania w wątpliwość legalności działania 

komisji skrutacyjnej i w rezultacie prawidłowości ogłoszonych przez nią wyników 

głosowania. Wszelkie uchybienia w procesie powoływania komisji skrutacyjnej zwykle 

skutkują naruszeniem zasad określonych w przepisach wyborczych. Dokonując oceny tych 

uchybień należy stwierdzić, że w prawie wyborczym istnieją naruszenia prawa, określane 

jako nieistotne, błahe, które w żaden sposób nie wpływają na wynik procesu decyzyjnego 

oraz wady istotne – mogące mieć wpływ na tenże proces, a także wady kwalifikowane – 

rażące, wobec zaistnienia których, w demokratycznym państwie prawnym, konieczna jest 

ingerencja odpowiednich organów wyborczych. 

 Komisje skrutacyjne działają we wszelkich wyborach przeprowadzanych w państwie 

demokratycznym, a więc także wyborach „w stowarzyszeniach radach i innych ciałach 

wieloosobowych, w których funkcjonuje zasada zbiorowego podejmowania decyzji”. 

                                                           
1
  Odpowiedź na pismo Prezesa KRRP z dnia 19 lutego 2016 r. 
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Komisje skrutacyjne „zazwyczaj wybierane są spośród grona uczestników zgromadzenia i 

cieszą się wśród nich zaufaniem na tyle dużym, że nie podejrzewa się ich o możliwość 

fałszowania wyników głosowań. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba, która 

zamierza kandydować w wyborach, przyjętą bowiem powszechnie zasadą jest to, że osoba 

kandydująca nie może uczestniczyć w obliczaniu głosów za i przeciw swej kandydaturze” 
2
. 

Pogląd ten jest powszechnie przyjęty zarówno w literaturze z zakresu prawa wyborczego w 

wyborach organów władzy publicznej jak i organów korporacyjnych. Zaakceptował go także 

IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w § 6 ust. 1 uchwały 10/2010. 

Zakaz łączenia kandydowania w wyborach z członkostwem w komisji skrutacyjnej 

utrzymany jest współcześnie w dobie przeprowadzania wyborów przy użyciu elektronicznej 

obsługi głosowania. To nie firmy zapewniające elektroniczną obsługę systemu głosowania 

ogłaszają wyniki wyborów, ale nadal udział w tym mają komisje skrutacyjne. Ich rola nie 

polega już na liczeniu głosów. „Po przeprowadzeniu głosowania komisja otrzymuje od 

operatora elektronicznego systemu głosowania wydruk z wynikiem, jej członkowie 

uroczyście składają na wydruku podpisy, że niby sprawdzili wynik i ręczą za jego 

prawdziwość, po czym doręczają uwiarygodniony przez siebie wynik głosowania 

przewodniczącemu, który go ogłasza”
3
. Nawet gdy członkowie komisji skrutacyjnej nie liczą 

głosów to spełniają niezwykle istotną rolę uwiarygadniając wynik głosowania i 

zaświadczając, że nie dostrzegli żadnych nieprawidłowości ani w przebiegu aktu głosowania 

ani w samym procesie liczenia głosów.  Zasadniczo nie zmienia się rola komisji skrutacyjnej i 

nie można twierdzić, ze „kiedyś do komisji skrutacyjnej powoływano osoby darzone 

zaufaniem i szacunkiem; dzisiaj wybór w skład komisji już nie świadczy o prestiżu 

wybranego. Oznacza raczej, że skrutator nie będzie brany pod uwagę przy wyborach”
4
. Nawet 

jednak i w przypadku takich deprecjonujących komisje skrutacyjne poglądach podkreśla się, 

że uczestnictwo w jej pracach wyklucza kandydowanie w wyborach. Mało tego – jest to w 

istocie jedyny wymóg ustanowiony przez przepisy wyborcze, oprócz członkostwa w gremium 

dokonującym głosowania. 

 Skoro jednym z powszechnie przyjętych w państwie demokratycznym, zadań komisji 

skrutacyjnych we wszystkich rodzajach wyborów, w których komisje te są powoływane, jest 

albo liczenie głosów albo sprawdzenie ich liczenia przez elektroniczny systemu głosowania to 

                                                           
2
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_skrutacyjna 

3
  A.S. Nartowski, Komisja do niczego, http://www.parkiet.com/artykul/980226.html 

4
  ibidem 
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w obu przypadkach komisja uwierzytelnia wynik głosowania podpisami swoich członków. 

Pochodzą oni z wyboru, a nie np. z losowania czy nominacji. Powoływanie komisji 

skrutacyjnej w drodze wyboru opiera się na zaufaniu do wybieranych osób i z pewnością 

należy do kwestii istotnych w punktu widzenia prawidłowego przeprowadzenia wyborów, co 

oznacza, że członkowie ciała wieloosobowego zbiorowo podejmujący decyzje wyborcze mają 

interes prawny w tym aby usunąć stan niepewności co do istnienia bądź nieistnienia zgodnie z 

prawem powołanej komisji skrutacyjnej. Komisję, której członkowie z mocy prawa nie mogli 

piastować w niej mandatów należy uznać za nieistniejącą a jej działania nie mogły wywołać 

skutków. Dzieje się tak nie dlatego tylko aby wyeliminować możliwość wpływu kandydatów 

na liczenie głosów – co zakłada Prezydium KRRP twierdząc w uzasadnieniu swojej uchwały: 

„wprowadzony zakaz łączenia funkcji członka komisji skrutacyjnej ze statusem kandydata 

służyć ma przede wszystkim zagwarantowaniu zasady uczciwości wyborów, poprzez 

zapobieżenie sytuacjom, w których członkowie komisji skrutacyjnej - wykorzystując 

przyznane im kompetencje - wpływaliby na ostateczny wynik głosowania, działając pro domo 

suo”. Rola komisji skrutacyjnej nawet gdy jej członkowie nie liczą głosów polega na tym, 

żeby stwierdzili czy  nie dostrzegli żadnych nieprawidłowości w przebiegu aktu głosowania 

lub w samym procesie liczenia głosów. Jest to w istocie działanie przekraczające wpływ na 

wynik głosowania, ale gdyby było wykonane nierzetelnie mogące służyć zafałszowaniu jego 

wyników. Chodzi tu o sytuację – nawet tylko hipotetyczną, w której członkowie komisji 

skrutacyjnej kandydujący równocześnie w wyborach, których dotyczy nadzorowane przez 

nich głosowanie, znając korzystny dla siebie wynik wyborów, będą niedostatecznie uważnie 

przyglądali się przebiegowi głosowania i procesowi liczenia głosów, albo – co gorsza – 

zauważywszy nieprawidłowości nie uzewnętrznią swoich spostrzeżeń.  

 Od autorytetu członków komisji skrutacyjnej zależy uznanie przez członków 

głosującej zbiorowości wyników głosowania. Nie może tu być żadnych wątpliwości, ani 

okoliczności stwarzających choćby cień podejrzenia. Członkowie komisji skrutacyjnej 

znajdują się w sytuacji podobnej do przysłowiowej żony Cezara. W tym kontekście należy 

zauważyć, że w orzecznictwie sądowym uznając rolę komisji skrutacyjnych przyjmuje się, iż 

ustalenie składu organy powoływanego w drodze przeprowadzenia wyborów następuje w  

chwili ogłoszenia przez komisję skrutacyjną wyników wyborów i jest równoznaczne z  

podjęciem przez podmiot dokonujący wyboru uchwały w tym przedmiocie
5
.  

                                                           
5
 Zob. np. wyrok SN 1996-03-07, III ARN 56/95, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba 

Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1996/18/257 
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Z całą przeto mocą należy stwierdzić, że dla demokratycznego sposobu podejmowania 

decyzji podstawowe znaczenie ma zaufanie do członków organu uwierzytelniającego wynik 

głosowania. W organie tym nie mogą zasiadać osoby, które w wyniku tego głosowania 

miałyby objąć mandaty pochodzące z wyborów. Nie chodzi tutaj o to czy mogły, czy nie 

mogły mieć one wpływ na przebieg liczenia głosów. Nie chodzi tu także o to czy liczenie 

głosów odbywa się manualnie czy przy użyciu urządzeń technicznych. Chodzi o samą zasadę 

stanowiąca rudyment demokratycznych wyborów i głoszącą, że nadzór nad liczeniem głosów 

sprawują osoby cieszące się zaufaniem gremium głosującego i to te osoby własnymi 

podpisami uwierzytelniają wynik wyborów. Zasada ta dotyczy wszelkiego rodzaju komisji 

przeprowadzających wybory i jest wyrażana zarówno w prawie powszechnie obowiązującym 

jak i w przepisach wewnętrznych organizacji, stowarzyszeń, korporacji itp. Jej konsekwencją 

jest wykluczenie możliwości udziału w pracach komisji osób kandydujących w wyborach. 

Stanowi to jedyny wymóg powszechnie przyjęty i dotyczący członków komisji skrutacyjnych 

(oprócz oczywiście posiadania przez nich uprawnień do brania udziału w zgromadzeniu 

wyborczym). Zasada ta występuje w przypadku wyborów delegatów na zgromadzenie OIRP 

w dwóch przepisach – w powoływanym już § 6 ust. 1 uchwały 10/2010 IX Krajowego Zjazdu 

Radców Prawnych dotyczącym komisji skrutacyjnych i w § 18 ust. 3 tejże uchwały 

dotyczącym okręgowych komisji wyborczych. Dowodzi to  przywiązywania przez organ 

uchwałodawczy dużego znaczenia do tej zasady. Gwarantuje ona, nie jak uważa Prezydium 

KRRP, tylko zapobieżenie wpływowi członków komisji skrutacyjnej na wynik wyborów
6
, ale 

zapewnia realizację innej wartości – zaufania do działalności organów przeprowadzających 

wybory i do wyników tych wyborów. Nawet gdy członkowie komisji sami nie liczą głosów to 

jednak ich rola nie sprowadza się jedynie do odczytania wydruku komputerowego i nie to 

poświadczają swoimi podpisami. Gdyby tak było niepotrzebne byłyby komisje skrutacyjne w 

przypadku użycia urządzeń technicznych. Taką ewentualność powinien zresztą przewidzieć 

prawodawca. Dotychczas jednak nie ma przypadku, w którym zrezygnowano by z komisji 

skrutacyjnej lub równoważnych jej ciał kolegialnych i powszechnie uznaje się spełnianie 

                                                           
6
 W uzasadnieniu uchwały nr 222/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 

stwierdzono m.in.  „członkowie komisji skrutacyjnej nie dokonywali czynności  liczenia 

głosów, a ich rola sprowadzała się do podpisania protokołu stwierdzającego ukonstytuowanie 

się tej komisji, do którego następnie załączono protokół z głosowania na kandydatów […] 

Członkowie komisji skrutacyjnych nie dokonywali zatem jakichkolwiek czynności 

oddziałujących, choćby nawet pośrednio, na czynności podejmowane w toku 

przeprowadzania wyborów podczas zebrań rejonowych, a w szczególności ich aktywność w 

toku postępowania nie mogła mieć wpływu - i nie miała - na ostateczne rozstrzygnięcia 

wyborcze.” 
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przez nie równie doniosłej co liczenie głosów funkcji legitymizującej cały proces głosowania 

i jego wynik. Właśnie z tego powodu wyklucza się w państwie demokratycznym udział w 

pracach komisji skrutacyjnej osób kandydujących w wyborach przez tą komisję 

przeprowadzanych lub nadzorowanych. Tego istotnego wymogu proceduralnego nie można 

deprecjonować. W nauce prawa podkreśla się rolę przestrzegania właściwej procedury w 

podejmowaniu decyzji demokratycznych. „Skoro nowoczesna demokracja to nie tylko rządy 

większości, lecz także poszanowanie rozmaitych mniejszości („inności”), a konflikt interesów 

jest nieunikniony, przeto właśnie procedury, rokowania, przetargi, współuczestnictwo są 

pragmatyczną drogą umożliwiającą funkcjonowanie i legitymizowanie państwa oraz jego 

aparatu. Demokracja wymaga procedur, ponieważ sama jest tylko sposobem, metodą 

funkcjonowania społeczeństwa. Inaczej nie byłaby w niej możliwa artykulacja interesów 

mniejszości”
7
.  

Uwagi te odnoszą się również do procedur demokratycznych w samorządach 

zawodowych mających swoje umocowanie konstytucyjne. Tym samym naruszenie w nich 

procedury przy podejmowaniu demokratycznych decyzji wyborczych stanowi rażące 

naruszenie prawa, jeżeli dotyczy istoty funkcjonowania określonych procedur. Taką zaś  

istotą jest w opiniowanym przypadku legitymizacja procesu głosowania i jego wyniku przez 

komisje skrutacyjną działającą w składzie przewidzianym przez normy prawa ustanowionego 

przez właściwe organy samorządu zawodowego. Nie potrzeba tu udowadniać, że naruszeń § 6 

ust. 1 zd. 2 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych miało wpływ na 

wybory. 

  Uchwała nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych nie ustanawia żadnych 

mechanizmów kontroli ani rozwiązań pozwalających zapobiec w inny sposób członkostwu w 

komisji skrutacyjnej osób kandydujących w przeprowadzanych przez komisję wyborach. Jako 

przykład regulacji pozwalającej rozwiązać taką kolizje można wskazać § 18 ust. 4 pkt 1) 

Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, a w prawie powszechnie 

obowiązującym art. 184 Kodeksu Wyborczego dotyczący obwodowych komisji wyborczych 

posiadających część  tradycyjnych kompetencji komisji skrutacyjnych. § 1 p. 2 art. 184 

KWyb. stanowi, że wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w 

przypadku o którym mowa w art. 153 § 2 KWyb. – tzn. oznacza wygaśnięcie członkostwa z 

dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach. 

                                                           
7
  E. Łętowska, Bariery naszego myślenia o prawie w perspektywie integracji z Europą, 

Państwo i Prawo 1996, z. 4–5. 
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 W  świetle dotychczasowych rozważań należy stwierdzić, że w odniesieniu do 

regulacji prawa wyborczego delegatów na zgromadzenie OIRP równoczesne 

członkostwo w komisji skrutacyjnej i kandydowanie w wyborach delegatów stanowi 

rażące naruszenie prawa wyborczego i powoduje bezskuteczność prawną działania 

komisji podejmowane w niewłaściwym składzie. Jest to tym bardziej uzasadnione w 

sytuacji w której 100 % członków jednej komisji skrutacyjnej i 50% drugiej komisji 

równocześnie kandydowało w wyborach.  

 

 

3. Kompetencje Rady OIRP w przypadku członkostwa w komisji skrutacyjnej osób 

kandydujących w wyborach delegatów na zgromadzenie OIRP 

 

Wobec braku odpowiednich prawem korporacyjnym przewidzianych mechanizmów 

kontroli lub rozwiązań prawnych pozwalających zapobiec członkostwu w komisji 

skrutacyjnej osób kandydujących w wyborach delegatów na zgromadzenie OIRP zaistnienie 

tej koniunkcji w demokratycznym państwie prawnym wymaga ingerencji odpowiednich 

organów samorządu zawodowego. W przeciwnym razie nie istniałaby w żaden sposób 

możliwość  sanowania rozstrzygnięć podjętych z naruszeniem przepisów wyborczych, co 

przeczyłoby istocie demokratycznego działania samorządu zawodowego podkreślanej w art. 

17 Konstytucji.  

Z całokształtu unormowania dotyczącego wyborów delegatów na zgromadzenie OIRP 

można wywnioskować, że jedynym organem powołanym do stania na straży zgodnego z 

prawem przebiegu wyborów jest organ zwołujący zebrania dla poszczególnych rejonów w 

celu wyboru delegatów do zgromadzenia OIRP. Jest nim  Rada OIRP (zgodnie z §15 ust. 2 

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). Przyznaje to zresztą Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  w 

uzasadnieniu powoływanej już uchwały nr 222/IX/2016 stwierdzając: „Rada OIRP nie ma 

kompetencji do stwierdzania nieważności jakichkolwiek czynności w procesie wyborczych, 

ale w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń prawa może zwołać ponownie zebrania 

rejonowe w celu konwalidacji aktu wyborczego”.  

To w istocie uczyniła Rada OIRP w Szczecinie. Stanęła ona na stanowisku, że naruszenie 

§6 ust. 1 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych „było rażące, 
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skutkujące wadą prawną Zgromadzenia Delegatów, które dokonywałoby wyboru nie tyko 

Dziekana ale i sędziów OSD oraz Rzecznika Dyscyplinarnego, działając w poczuciu 

odpowiedzialności za samorząd. Rada OIRP w Szczecinie podjęła w dniu 11 lutego 2016r. 

uchwalę Nr 1053/IX/2016 i zwołała ponownie zebrania rejonowe uznając, że w dniach 18 i 19 

stycznia 2016r. nie dokonano wyboru delegatów na zgromadzenie”
 8

.  

Z treści cytowanego stanowiska Rady OIRP w Szczecinie wyraźnie wynika, że nie badała 

ona ważności wyborów dokonanych na zebraniach rejonowych mając świadomość braku 

podstawy prawnej takiej kompetencji. Z uwagi na nieprawidłowe obsadzenie komisji 

skrutacyjnej stwierdziła ona jedynie, że na skutek rażąco wadliwej obsady składu nie działał 

organ zebrania jakim jest komisja skrutacyjna, a tym samym wybory delegatów nie wywołały 

skutku. Nie chodzi więc o unieważnienie dokonanych wyborów, ale o uznanie, że ich nie 

dokonano. Z kolei fakt ten miałby wpływ na skuteczność wyboru przez delegatów na 

zgromadzeniu wyborczym dziekana, członków rady, składu sądu dyscyplinarnego oraz 

rzecznika dyscyplinarnego. 

W tym miejscu należy podkreślić, że zagadnienie właściwego składu organu decyzyjnego 

ma szerszy kontekst. Jego doniosłość  można prześledzić choćby na przykładzie sądów. 

Zagadnienie właściwej obsady składu orzekającego jest jednoznacznie uregulowane w kpc, a 

jego znaczenie podkreślane w nauce prawa. „Znaczenie składu orzekającego sądu dla 

prawidłowości całego postępowania ma nie tylko na celu uniknięcie dowolności 

rozstrzygnięć. Kodeks postępowania cywilnego wprowadza w tym zakresie przepisy o 

charakterze bezwzględnym. W przypadku stwierdzenia, że skład orzekający był sprzeczny z 

normami ustawowymi zachodzi nieważność postępowania (art. 379 pkt.4 kpc)”
9
. Ten 

kierunek rozumowania jest pomocny poszukiwaniu analogii dla poszukiwania rozwiązania 

zagadnienia przed którym stanęła Rada OIRP w Szczecinie. Nie mogła się ona oprzeć o 

stosowne regulacje w uchwale 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.  

Rada OIRP stwierdziwszy nieprawidłowe obsadzenie komisji skrutacyjnej nie mogła, 

wbrew stanowisku Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zaprezentowanym w 

                                                           
8
  Fragment uzasadnienia uchwały Nr 1053/IX/2016. 

9
  D. Nartowski, P.Fik, P. Staszczyk (red.), Postępowanie cywilne. Repetytorium, Warszawa 

2013, s. 39. 
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uzasadnieniu uchwały nr 222/IX/2016 „powtórzyć w interesie publicznym tę fazę procedury 

wyborczej, która była dotknięta wadą”. Wynika to z cytowanego we wstępie § 15 ust. 2 i 3 

uchwały 10/2010 IX KZRP  obligatoryjne elementy treści uchwały o zwołaniu zebrań 

rejonowych. Żadna norma uchwały 10/2010 IX KZRP nie upoważnia Rady OIRP do 

podejmowania uchwał cząstkowych dotyczących procedury wyborczej. Gdyby zaś Rada 

OIRP to uczyniła to oznaczałoby to próbę sanowania sytuacji powstałej w następstwie rażąco 

wadliwej obsady składu komisji skrutacyjnej przy pomocy uchwały nie mającej oparcia w 

obowiązujących przepisach. Gdyby takie oparcie było Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych zapewne by je wskazało. Uchwała Rady OIRP w Szczecinie nr 1053/IX/2016 

niweczy wprawdzie wcześniej dokonane czynności okręgowej komisji wyborczej 

funkcjonującej na podstawie Uchwały nr 895/1X72015 z 8 października 2015 r., ale innej 

możliwości konwalidacji aktu wyborczego w świetle obowiązującego prawa nie ma – dura 

lex sed lex.  

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w uzasadnieniu uchwały nr 222/IX/2016  

stwierdziło: „W związku z procesem wyborczym powstaje hipotetyczny konflikt interesów, 

który nabiera cech konfliktu konkretnego (będącego zaprzeczeniem przymiotu bezstronności), 

kiedy członek rady kandydujący w wyborach, ma oceniać uchybienia w procedurze 

wyborczej znając ogłoszony już wynik wyborów (niezależnie czy jest on dla tej osoby 

niekorzystny)”. Błędnie założono tu, że Rada OIRP dysponowała swobodą oceny czy i jakim 

zakresie zaistniała wadliwa obsada składu komisji skrutacyjnej. Nie było w tym przypadku 

miejsca na dyskrecjonalne uznanie, ale należało stwierdzić łatwo weryfikowalnymi metodami 

zaistnienie faktu prawnie niedopuszczalnego (§6 ust. 1 Uchwały nr 10/2010). Nie powstał 

więc nawet hipotetyczny konflikt interesów. Zresztą w opiniowanym przypadku działania 

podjęte przez Radę OIRP w Szczecinie wyraźnie miały na celu realizację interesu 

publicznego poprzez powtórzenie dotkniętej wadą fazy procedury wyborczej. 

Konkludując tę część rozważań należy stwierdzić, że Rada Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Szczecinie posiada kompetencję do zwołania ponownie zebrań rejonowych 

zgodnie z §15 ust. 2 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, w kontekście naruszenia na obu 

zebraniach rejonowych w dniach 18 i 19.01.16r. §6 ust. 1 Uchwały nr 10/2010. 
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4. Kompetencja Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do uchylenia w 

całości uchwały Nr 1053/IX/2016 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w 

Szczecinie z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. 

§ 37 ust. 1 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych  stanowi: 

„odwołanie od uchwały rady okręgowej izby radców prawnych Krajowa Rada Radców 

Prawnych rozpoznaje na najbliższym posiedzeniu po wpłynięciu odwołania”. Norma ta w 

sposób jednoznaczny określa organ powołany do rozpatrywania odwołań od uchwał rady 

okręgowej izby radców prawnych w sprawach objętych zakresem regulacji uchwały nr 

10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.  

Prezydium KRRP przyjmuje, że jego kompetencja do rozpatrzenia odwołań od uchwały 

Nr 1053/IX/2016 Rady OIRP w Szczecinie i w rezultacie kompetencja do  uchylenia w 

całości tej uchwały wynika z § 37 uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych 

w zw. z art. 57 pkt 4) oraz art. 60 pkt 3) i 6) w zw. art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 

o radcach prawnych.  

Powołane w uchwałą nr 222/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 

przepisy ustawowe dotyczą trzech zakresów spraw:  

1/ kompetencji Krajowego Zjazdu Radców Prawnych  do  określanie zasad przeprowadzania 

wyborów do organów samorządu, liczby członków tych organów oraz trybu ich 

odwoływania, a także zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu (art. 57 pkt 4 

ustawy o radcach prawnych); 

2) kompetencji Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do sprawowania czynności 

należące do zakresu działania Krajowej Rady Radców Prawnych (art. 59 ust 4 ustawy o radcach 

prawnych); 

3) włączenia do zakresu działania Krajowej Rady Radców Prawnych koordynowania działalności 

okręgowych izb radców prawnych i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością, a także 

rozpatrywanie odwołań od uchwał rad okręgowych izb radców prawnych (art. 60 pkt 3 i 6 

ustawy o radcach prawnych). 

Dla opiniowanego przypadku wynika z nich, że:  

1) Krajowy Zjazd Radców Prawnych  był uprawniony do przyjęcia uchwały nr 10/2010 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; 
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2) Krajowa Rada Radców Prawnych jest uprawniona do koordynowania działalności 

okręgowych izb radców prawnych i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością, a także 

rozpatrywania odwołań od uchwał rad okręgowych izb radców prawnych; 

3) Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych posiada generalną kompetencję dodo 

sprawowania czynności należących do zakresu działania Krajowej Rady Radców 

Prawnych. 

Z powyższych przepisów nie wynika jednak, aby Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych, działając jako organ sprawujący czynności Krajowej Rady Radców Prawnych, 

wykonując obowiązki wynikające z art. 60 pkt 3) i 6) ustawy o radcach prawnych mogło 

rozpatrywać odwołania w trybie § 37 ust. 1  uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców 

Prawnych. Dzieje się tak z następujących powodów.  

Uchwała Krajowego Zjazdu Radców Prawnych mająca rozwijać postanowienia ustawy o 

radcach prawnych nie powinna ich powtarzać. Tym samym skoro ustawodawca sformułował 

generalną kompetencję Krajowa Rada Radców Prawnych do rozpatrywania odwołań od uchwał 

rad okręgowych izb radców prawnych to nie ma potrzeby w każdej uchwale KZRP powtarzania 

tego przepisu. Przeczyłoby to zasadzie poprawnej legislacji wyprowadzanej w wyrażonej w art. 2 

Konstytucji zasadzie demokratycznego państwa prawnego. Jeżeli jednak prawodawca zdecydował 

się umieścić przepis dotyczący rozpatrywania odwołań w sprawach wyborczych w poświęconych 

tej materii uchwale to przemawia za tym przesłanka ustanowienia wyjątku od generalnej zasady – 

znana reguła lex specialis derogat legi generali. Ma ona swoje ustawowe umocowanie w art. 57 

pkt 4 ustawy o radcach prawnych. Stopień uszczegółowienia kompetencji Krajowa Rada 

Radców Prawnych w § 37 ust. 1 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców 

Prawnych  jest większy niż ogólne sformułowanie zawarte w art. 60 pkt 6 ustawy o radcach 

prawnych. Prawodawca wyraźnie zastrzega, że odwołanie Krajowa Rada Radców Prawnych 

rozpoznaje na najbliższym posiedzeniu po jego wpłynięciu. Oznacza to wolę prawodawcy 

aby odwołanie rozpatrywała KRRP i to na posiedzeniu plenarnym. Gdyby prawodawca nie 

dążył do tego wystarczyłoby odwołanie do art. 60 pkt. 6 ustawy o radcach prawnych lub w 

ogóle pominięcie regulacji dotyczącej odwołań i przyjęcie, że jest ona wystarczająca w 

ustawie.  

Konstatując należy uznać, że Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych nie 

miało kompetencji do uchylenia w całości uchwały Nr 1053/IX/2016 Rady Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zwołania zebrań 

rejonowych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie i jego uchwała nr 

222/IX/2016 z dnia 25.02.2016 r. pozbawiona jest podstaw prawnych. 
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5. Konkluzje 

1/ Równoczesne członkostwo w komisji skrutacyjnej i kandydowanie w wyborach 

delegatów na Zgromadzenie OIRP w Szczecinie stanowi rażące naruszenie prawa 

wyborczego i powoduje bezskuteczność prawną działania komisji podejmowanego w 

niewłaściwym składzie. 

2/ Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie posiada kompetencję do 

zwołania ponownie zebrań rejonowych zgodnie z §15 ust. 2 Uchwały nr 10/2010 IX 

Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w kontekście naruszenia na obu zebraniach 

rejonowych w dniach 18 i 19.01.16r. §6 ust. 1 Uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu 

Radców Prawnych. 

3/ Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych nie miało kompetencji do uchylenia w 

całości uchwały Nr 1053/IX/2016 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie 

z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Szczecinie i jego uchwała nr 222/IX/2016 z dnia 25.02.2016 r. pozbawiona 

jest podstaw prawnych. 

 

 

 

 

/Bogusław Banaszak/      Zielona Góra 5 marca 2016 r. 
 

 


