
Stanowisko nr 1 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie  

z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

w związku z protestami społecznymi na Białorusi 
 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie 

w składzie:  

 

1. adw. Mikołaj Pietrzak  –  Dziekan      

2. adw. Katarzyna Bilewska 

3. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Sekretarz       

4. adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan    

5. adw. Jakub Jacyna – Skarbnik       

6. adw. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza 

7. adw. Andrzej Orliński – Wicedziekan   

8. adw. Agata Rewerska   

9. adw. Luka Szaranowicz     

10. adw. Kamil Szmid       

11. adw. Michał Szpakowski     
12. adw. Maciej Ślusarek  

 

 

podjęła  jednogłośnie  następujące stanowisko:  

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, w związku z trwającymi na Białorusi masowymi 

protestami społecznymi, będącymi skutkiem kontestacji oficjalnych wyników wyborów 

prezydenckich,  

 

apeluje do białoruskich władz, w tym do Białoruskiej Rady Adwokackiej, 

 

o pełne respektowanie podstawowych praw obywatelskich osób protestujących, 

w szczególności wolności słowa, prawa do manifestacji, prawa do stowarzyszania się. 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z niepokojem śledzi doniesienia o trwających 

masowych aresztowaniach, a także przemocy fizycznej stosowanej wobec osób protestujących. 

Na szczególne potępienie zasługuje stosowanie tortur i wszelkich form znęcania się nad 

zatrzymanymi. Działania te naruszają także  prawo do życia, wynikające z przyrodzonej 

i niezbywalnej godności każdego człowieka. 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wzywa do respektowania praw osób aresztowanych, 

w szczególności prawa do obrony oraz dostępu do adwokata. Apeluje również do Białoruskiej 

Rady Adwokackiej o ochronę adwokatów, swoich członków przed nadużyciami 

i prześladowaniami ze strony władz państwowych. 



 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wierzy, że dialog władzy ze społeczeństwem – 

połączony z poszanowaniem podstawowych praw człowieka – stanowi fundament ustroju 

demokratycznego i jest najlepszą drogą do rozwiązania napięć i osiągnięcia konsensu. 



Resolution 1 

of 

of the Council of the Warsaw Bar Association of Advocates 

dated August 18, 2020 

 

The Council of the Warsaw Bar Association of Advocates 

composed of:  

 

1. adv. Mikołaj Pietrzak – Dean  

2. adv. Katarzyna Bilewska 

3. adv. Anna Czepkowska-Rutkowska – Secretary  

4. adv. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Vice-Dean  

5. adv. Jakub Jacyna – Treasurer  

6. adv. Aleksander Krysztofowicz – Assistant Secretary  

7. adv. Andrzej Orliński - Vice-Dean  

8. adv. Agata Rewerska 

9. adv. Luka Szaranowicz 

10. adv. Kamil Szmid 

11. adv. Michał Szpakowski 

12. adv. Maciej Ślusarek 

 

adopted the following resolution by acclamation: 

 

The Council of the Warsaw Bar Association of Advocates, with regard to the ongoing mass 

social protests in Belarus against the official results of the presidential elections which preceded 

them  

 

calls upon the Belarusian authorities, including the Belarusian Republic Bar Association 

 

to fully respect the protesters’ fundamental civil rights, in particular their freedom of 

expression, the right to protest, freedom of association. 

 

The Council of the Warsaw Bar Association of Advocates is concerned about reports of mass 

arrests as well as physical violence against protesters. We consider to be particularly 



reprehensible the practice of torture and other forms of inhuman treatment of detainees. These 

actions also pose a threat to the right to life which arises from the inherent and inalienable 

dignity of each person. 

 

The Council of the Warsaw Bar Association of Advocates calls for the respect of the rights 

people who have been detained and arrested people, especially their right to counsel, and calls 

upon the Belarusian Republic Bar Association to protect their members from persecution and 

abuses by the authorities. 

 

The Council of the Warsaw Bar Association of Advocates firmly believes that dialogue between 

the authorities and the people – combined with respect for fundamental human rights – is the 

foundation of any democratic system and is the best path to resolve tensions and reach 

a consensus. 

 


