
UCHWAŁA NR 216/2021 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie 
w składzie: 

1. adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan 
2. adw. Wojciech Bagiński 
3. adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk 
4. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Skarbnik 
5. adw. Michał Fertak – Zastępca Sekretarza  
6. adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan  
7. adw. Jakub Jacyna – Sekretarz  
8. adw. Tomasz Korczyński 
9. adw. Aleksander Krysztofowicz – Wicedziekan 
10. adw. Andrzej Orliński 
11. adw. Agata Rewerska 
12. adw. dr Kamil Szmid 
13. adw. Maciej Ślusarek 

w trybie obiegowym w dniu 19 sierpnia 2021 r., przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, na podstawie art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – 
Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651, ze zm.), § 2 ust. 1 i 3 Regulaminu 
organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich (tekst jednolity – Obwieszczenie 
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 23 czerwca 2020 r.), w związku 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. poz. 1842, ze zm.), 

podjęła jednog łośnie uchwa łę  
w sprawie konieczności  zapewnienia pomocy humanitarnej  
obrończyniom i obrońcom praw cz łowieka w Afganistanie.  

27 sierpnia 2021 r. Afghanistan Independent Bar Association (AIBA) obchodziłoby trzynastą 
rocznicę odbycia pierwszego Walnego Zgromadzenia tej organizacji zrzeszającej adwokatów. 
W ostatniej dekadzie uprawnienia zawodowe w ramach AIBA uzyskało w szczególności 
wiele kobiet, które zasłynęły już, jako odważne obrończynie praw człowieka. 



W przededniu wspomnianej rocznicy Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie jest 
poważnie zaniepokojona sytuacją afgańskich adwokatów, sędziów, obrońców praw 
człowieka, działaczy organizacji pozarządowych, a zwłaszcza kobiet wykonujących wskazane 
zawody. 

Przyłączając się do apeli izb adwokackich w Państwach Sojuszniczych wobec Polski, a także 
mając na względzie informacje, według których już w tej chwili na granicy Polski i Białorusi 
znajdują się uchodźcy, w tym rodziny poszukujące azylu, Okręgowa Rada Adwokacka w 
Warszawie apeluje do polskiego Rządu, Parlamentu i Prezydenta RP o podjęcie 
niezwłocznych działań, mających na celu: 

1) ułatwienie procedur wizowych w sprawach, w których uzasadnione jest wydawanie 
tzw. wiz humanitarnych; 

2) zapewnienie realnej możliwości uzyskania azylu w Polsce przez uchodźców; 

3) w miarę możliwości logistycznych i względów bezpieczeństwa – ewakuowanie 
z Afganistanu i przyjęcie w Polsce adwokatów, sędziów, przedstawicieli innych 
zawodów prawniczych, obrońców praw człowieka i ich rodzin. 

Uzasadnienie 

W związku z dramatyczną sytuacją w Afganistanie, w ogromnym niebezpieczeństwie 
znalazły się przede wszystkim osoby wykonujące zawody prawnicze, które w ostatnich latach 
działały na rzecz praw człowieka, w tym zwłaszcza kobiety wykonujące te zawody.  

Największa w Afganistanie organizacja zrzeszająca adwokatów (AIBA) w obecnym kształcie 
została ukształtowana w roku 2008. Od czasu powstania przyznała wiele licencji 
adwokackich kobietom. Niepokój budzi również sytuacja sędziów, którzy mogą ponieść 
dotkliwe konsekwencje za wydawane uprzednio wyroki, zorientowane na ochronę praw 
człowieka. 

Adwokatury kilku innych Państw Sojuszniczych wobec Polski (np. The Canadian Bar 
Association, The Law Society of England and Wales, londyńska The Bar Council) występują 
z apelami do swoich rządów o zapewnienie – w miarę możliwości logistycznych – ewakuacji 
osób działających na rzecz praw człowieka w Afganistanie oraz wprowadzenia ułatwień 
w procedurach wydawania tzw. wiz humanitarnych uchodźcom. W ocenie Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Warszawie uzasadnione jest podjęcie podobnych działań przez największą 
w Polsce izbę adwokacką. Głos ten będzie nie tylko skierowany do polskiego rządu, ale 
również wzmocni stanowisko tych adwokatur państw zachodnich, które wystąpiły już z 
apelami do własnych rządów. 

W chwili sporządzania projektu uchwały, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, 
dr Hanna Machińska, poinformowała, że na granicy Polski z Białorusią cały czas znajdują się 
uchodźcy, którzy proszą Polskę o udzielenie azylu. Jako że zapewnienie pomocy 
humanitarnej osobom, które już do granic Polski dotarły jest istotnie logistycznie łatwiejsze, 
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niż osobom pozostającym w Afganistanie, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie odnosi 
się również do tego, pilnego problemu (zwłaszcza w kontekście dotychczas diagnozowanych 
także przez adwokatów naszej Izby, praktycznych problemów w uzyskaniu azylu w Polsce). 
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