
Uchwała nr 47/2021 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie  

z dnia 20 kwietnia 2021r. 
 

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie w składzie: 

Dziekan ORA adw. Piotr Dobrołowicz 
adw. Wiesław Fafuła 
adw. Marta Adamek - Donhöffner 
adw. Michał Olechnowicz 
adw. Bartłomiej Mużyło 
adw. Piotr Mazuro 
adw. Igor Frydrykiewicz 
 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie,  

w trybie obiegowym, w dniach 19-20 kwietnia 2021 r., w głosowaniu jawnym, przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo 

o adwokaturze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1651) w zw. z art. 14hb 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842)  

podjęła uchwałę o następującej treści: 

Art. 80 Konstytucji RP zapewnia każdemu obywatelowi prawo wystąpienia, na zasadach określonych 

w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub 

praw naruszonych przez organy władzy publicznej. 

Do czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt 

K 20/20 gwarancje realizacji tego uprawnienia były zapewnione - prof. Adam Bodnar sumiennie 

i odpowiedzialnie wypełniał obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, nieustająco podejmując 

działania nakierowane na ochronę praw i wolności obywatelskich. Tym bardziej jest to godne 

podkreślenia, że jego kadencja przypadła na wyjątkowy okres w historii III Rzeczpospolitej - 

postępującego demontażu instytucji państwa prawa, którego jednym z przejawów jest niestety 

wspomniane orzeczenie.  

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie wyraża szacunek dla dotychczasowych działań Rzecznika 

Praw Obywatelskich prof. Adama Bodnara oraz pracowników jego Biura. Jednocześnie, czerpiąc 

inspirację z jego postawy, deklaruje z głębokim przekonaniem, że ochrona praw i wolności 

obywatelskich, wpisana do ustawy Prawo o adwokaturze już w jej pierwszym artykule, była, jest 

i pozostanie zasadniczym drogowskazem w codziennej działalności tak organów samorządu 

adwokackiego, jak i każdego adwokata.   

 

Uchwała została przyjęta przy: 

- za przyjęciem uchwały - 6 głosów 
- przeciwko podjęciu uchwały – 1 głos 
- wstrzymujących się – 0 głosów 


