
Dziekan 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie 

Adw. Włodzimierz Łyczywek 

 

 

 

Uchwała 

z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie 

z 21 grudnia 2015 r. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie w składzie: 

dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek, 

adw. Wiesław Fafuła, 

adw. Piotr Dobrołowicz 

adw. Mikołaj Kołecki , 

adw. Krzysztof Ławrynowicz, 

adw. Waldemar Juszczak, 

adw. Mirosław Łopatto, 

adw. Zbigniew Wierzbiński, 

adw. Marcjusz Szczepański, 

adw. Jacek Motyka, 

adw. Igor Frydrykiewicz 

 

 

uchwala w głosowaniu jawnym 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie reprezentująca adwokatów Szczecińskiej Izby 

Adwokackiej: 



- podziela poglądy wyrażone przez  Prezydium  NRA w jej uchwale z dnia 24 listopada 

2015 r. oraz zawarte w opinii „amicus curiae” złożonej Trybunałowi Konstytucyjnemu 

w dniu 1 grudnia 2015 r., 

- wyraża stanowczy sprzeciw wobec  naruszania konstytucji RP przez władze 

wykonawczą oraz ustawodawczą, z jednoczesnym lekceważeniem pozycji ustrojowej 

władzy sądowniczej, 

- ubolewa z powodu pośpiesznej i niewłaściwej legislacji naruszającej standardy 

demokratycznego państwa. 

 

Uzasadnienie 

 

Kryzys konstytucyjny, który trwa już blisko miesiąc, obniża rangę naszego Kraju w 

społeczności międzynarodowej państw o ustroju demokratycznym. 

Winnym tego stanu rzeczy czynimy te organy państwa, które deprecjonując władzę 

sądowniczą – stwarzają zagrożenie dla szanowania prawa przez obywateli. 

Wyrażamy pogląd, iż nierespektowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez wyżej 

wymienione organy władzy wykonawczej i ustawodawczej – a wydawanych przecież w 

imieniu RP – podważa sens szanowania innych wyroków sądowych przez obywateli. 

Dostrzegamy w przekazach medialnych inwektywy pod adresem władzy sądowniczej, 

których owocem będą długie lata odtwarzania powagi i poszanowania tej równoważnej 

władzy wg Konstytucji RP. 

Procedowany już w Sejmie RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym – prowadzi do oczywistej marginalizacji samego Trybunału 

Konstytucyjnego oraz do równie oczywistego paraliżu orzeczniczego. 

Dostrzegając konsekwencję takiego rozwiązania ustawowego, jak proponowany w art. 1 i 2 

projektu ustawy, przekonani jesteśmy, iż naruszające zasady konstytucyjne - inne ustawy 

uchwalane w przyszłości przez Parlament, nie będą  możliwe w praktyce do skonfrontowania 

z Konstytucją RP przez powołany do tego organ konstytucyjny, jakim jest właśnie Trybunał 

Konstytucyjny. 

Zwracamy  się z apelem o jak najszybsze zakończenie tego nieszczęśliwego procesu, który 

destabilizuje ustrój państwa i poszanowanie prawa. 

Adwokatura RP, zgodnie z art. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, ma nie tylko prawo, ale i 

obowiązek współdziałania z innymi organami państwa celem ochrony praw i wolności 

obywatelskich oraz kształtowania prawa i dbania o jego powszechne poszanowanie w Polsce. 

Z tych względów Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie uchwaliła jak wyżej. 


