
Stanowisko nr 1/02/2020 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu 

z dnia 4 lutego 2020 roku 

 

w sprawie uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 grudnia 2019 roku 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie 

Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, kwestionowania przez władzę wykonawczą 
mocy prawnej uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. oraz innych podejmowanych  
przez władzę ustawodawczą i wykonwczą działań zmierzających do podporządkowania 

polskiego wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej 
 

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu w składzie: 

 

Dziekan     - adw. Marian Jagielski 
Wicedziekan      - adw. Cezary Goryszewski 
Sekretarz     - adw. Paweł Płaza 
Skarbnik     - adw. Andrzej Sieradzki 
Zastępca Sekretarza    - adw. Jacek Różycki 
Członek     - adw. Seweryn Plebanek 

 

w trybie obiegowym w dniu 4 lutego 2020 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 podjąć stanowisko następującej treści: 

   

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu – w ślad za stanowiskiem zawartym w uchwale 

nr 73/12/2019 – wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec uchwalenia przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 grudnia 2019 roku ustawy o zmianie ustawy –  

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

ustaw. Zważywszy na tryb procedowania oraz opinie prawne wszystkich krajowych  

i zagranicznych autorytetów prawniczych, niekonstytucyjny i jawnie represyjny charakter  

tej ustawy są oczywiste. 

 

W ścisłym związku z powyższym faktem pozostaje bezprecedensowe 

deprecjonowanie przez władze ustawodawczą i wykonawczą uchwały połączonych Izb: 

Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia  

2020 roku. Orzeczenie to posiada moc zasady prawnej, a podjęte zostało w trosce  

o zachowanie porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała zmierza do ochrony 

sytuacji prawnej obywateli oraz wskazuje drogę do opanowania chaosu prawnego 

wprowadzonego przez destrukcyjne działania władzy politycznej, zmierzającej do 

podporządkowania sobie władzy sądowniczej. 

 



Konflikt między władzą ustawodawczą i wykonawczą a władzą sądowniczą,  

w szczególności wszelkie polityczne działania zmierzające do ograniczania odrębności trzeciej 

władzy i niezawisłości sędziowskiej, godzi w fundamenty konstytucyjnego ustroju 

Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym obowiązkiem Adwokatury Polskiej 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. 

 

Solidaryzujemy się ze wszystkimi sędziami oraz koleżankami i kolegami z innych 

środowisk prawniczych, których dotknęły represje za ich działania zmierzające do ochrony 

praworządności, niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 

 

Mając na względzie wszystkie podniesione okoliczności, wyrażamy również swoje 

pełne poparcie dla uchwały nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Opolu  

z dnia 13 stycznia 2020 r., uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Kluczborku  

z dnia 16 stycznia 2020 r., uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Nysie  

z dnia 24 stycznia 2020 r. oraz uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Opolu  

z dnia 31 stycznia 2020 r. 


