
 

Uchwała nr 73/12/2019 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu 

z dnia 17 grudnia 2019 roku 

 

postulująca natychmiastowe wycofanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym  
oraz niektórych innych ustaw (Sejm IX Kadencji, druk sejmowy nr 69) i zaniechanie 

wszelkich prac legislacyjnych godzących w fundamenty ustrojowe Polski 
 
 

(załącznik nr 3 do protokołu nr 42/XXI/2019) 
 
 
Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu w składzie 

 
Dziekan     - adw. Marian Jagielski 
Wicedziekan      - adw. Cezary Goryszewski 
Sekretarz     - adw. Paweł Płaza 
Zastępca Sekretarza    - adw. Jacek Różycki 
Członek     - adw. Magdalena Koczur-Miedziejko 
Członek      - adw. Lidia Jakubiak – Romanowicz 
Członek     - adw. Seweryn Plebanek 
 
na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2019 roku, 
 

działając na podstawie przepisu § 2 ust. 10 Regulaminu organizacji i funkcjonowania 

okręgowych rad adwokackich uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 

15 stycznia 2016 r. w zw. z przepisem art. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982r.  

Prawo o adwokaturze, postanowiła jednogłośnie podjąć uchwałę następującej treści: 

   

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec 

rozwiązań legislacyjnych zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy –  

Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych 

ustaw (Sejm IX Kadencji, druk sejmowy nr 69). Godzi się zauważyć, że w/w projekt został 

opublikowany w nocy z 12 na 13 grudnia 2019 roku, a poprzez jego jawnie niekonstytucyjną  

i represyjną treść pozostaje bardziej niż oczywistym, że przywołana data nie jest 

przypadkowa.  

13 grudnia 1981 r. ogłoszono w Polsce stan wojenny, a 14 grudnia 1981 Okręgowa 

Rada Adwokacka w Warszawie podjęła historyczną uchwałę, której fragment należy dzisiaj 

przypomnieć:  

 

„W tych trudnych dniach Rada Adwokacka w Warszawie, mając na uwadze,  

że podstawowym obowiązkiem adwokatury jest udzielanie pomocy prawnej obywatelom 

oraz ochrona ich praw, wzywa wszystkich członków naszej Izby do odważnego  

i bezkompromisowego wykonania tego odpowiedzialnego obowiązku. W naszej 



skomplikowanej sytuacji, w naszym kraju, musimy zrobić wszystko aby ułatwić należytą 

pomoc prawną tym, którzy tego potrzebują.” 

 

Po 38 latach podstawowym obowiązkiem Adwokatury Polskiej nadal jest stanie  

na straży praworządności oraz ochrona praw i wolności obywatelskich. Dlatego też 

Adwokatura Opolska wyraża zdecydowany sprzeciw wobec każdego zachowania,  

którego celem jest dążenie do umocnienia prymatu polityki nad prawem, albowiem  

to jedynie prawo stanowi fundament demokratycznego państwa prawnego. 

 

Narastający w ciągu ostatnich lat konflikt między władzą ustawodawczą  

i wykonawczą a władzą sądowniczą przybiera obecnie rażąco nieakceptowane społecznie 

rozmiary. Jego skrajnym przejawem jest przywołany we wstępie poselski projekt ustawy. 

Wprowadza on między innymi sankcje dyscyplinarne za każde działanie sędziego,  

które wykonuje obowiązujące w Polsce prawo, a które jest sprzeczne z linią partyjną partii 

rządzącej. Projektodawcy proponują m.in. wprowadzenie do ustawy – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych przepisu art. 9d o następującym brzmieniu: „przedmiotem obrad 

kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być sprawy polityczne, w szczególności 

zakazane jest podejmowanie uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz 

Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów, a także krytykę podstawowych zasad 

ustroju Rzeczypospolitej Polskiej”.  

Powyższe propozycje odnajdujemy jako wyraz niedopuszczalnej ingerencji  

w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, a ich ewentualne uchwalenie stanowić 

będzie skrajne zagrożenie zarówno dla demokracji w Polsce, jak i dla jej członkostwa  

w Unii Europejskiej. 

Głęboko zaniepokojeni skutkami takich rozwiązań przyłączamy się do petycji 

Naczelnej Rady Adwokackiej postulującej natychmiastowe wycofanie projektu ustawy  

i zaniechanie wszelkich prac legislacyjnych godzących w fundamenty ustrojowe Polski. 

Apelujemy do Koleżanek i Kolegów o poparcie tego działania podjętego przez Adwokaturę 

Polską i podpisanie petycji (znajduje się ona pod adresem: 

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_zasady_trojpodziau_i_rownowagi_wad

z_w_polsce ). 

 

Mając na względzie wszystkie podniesione okoliczności, wyrażamy również swoje 

pełne poparcie dla stanowiska nr 1 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia  

13 grudnia 2019 r.  
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