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Dziekan 
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Szanowny Pan 

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK 

Komendant Główny Policji  

 

Szanowny Pan 

gen. dyw. SG Tomasz Praga 

Komendant Główny 

Straży Granicznej 

 

 

Szanowni Panowie Komendanci, 

W związku z otrzymaną przeze mnie informacją, że dwoje adwokatów Izby Adwokackiej 

w Warszawie: adw. Daniel Witko oraz adw. Małgorzata Jaźwińska, wykonując w dniu 

28 września 2021 r. czynności zawodowe oraz dysponując postanowieniem Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka, który nakazał zezwolenie prawnikom na dostęp do polskiej 

granicy w pobliżu miejsca, w którym znajdują się skarżący, zostało fizycznie zatrzymanych, 

wylegitymowanych, pouczonych oraz nakazano im zawrócenie, zwracam się z pilnym 

apelem o wyjaśnienie przyczyn utrudniana przez podległe Panom Komendantom służby 

wykonywania zawodu adwokata oraz podjęcia czynności wobec adwokatów podlegających 

ochronie prawnej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze.  

27 września 2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka przedłużył bezterminowo 

zarządzenie tymczasowe w sprawie R.A. i Inni przeciwko Polsce oraz zakomunikował tę 

sprawę polskiemu rządowi (sprawa nr 42120/21 dot. 32 obywateli Afganistanu 

przebywających przy granicy z Białorusią w okolicy miejscowości Usnarz Górny). Trybunał 

ponadto poszerzył zakres zarządzenia tj. nakazał zapewnić prawnikom skarżących możliwość 

nawiązania z nimi niezbędnych kontaktów poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu 

jeżeli znajdują się na terytorium Polsko lub poprzez zezwolenie prawnikom dostępu do 

polskiej granicy w pobliżu miejsca, w którym znajdują się skarżący. Ponadto Trybunał 

zwrócił uwagę stron na fakt, że nieprzestrzeganie przez polski rząd środka wskazanego 
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w art. 39 Regulaminu może skutkować naruszeniem art. 34 Konwencji (Mamatkulov 

i Askarov p. Turcji [WI], nr 46827/99 i 46951/99, §§ 128-129, ETPC 2005-I). 

Również 27 września 2021 r., w imieniu wszystkich pełnomocników skarżących, 

adw. Daniel Witko poinformował MSWiA, MSZ, MON, Komendanta Podlaskiego Oddziału 

SG, że w dniu 28 września 2021 r. pełnomocnicy będą chcieli wykonać zarządzenie 

i uzyskać kontakt z Klientami. 

28 września 2021 r., w celu wykonania zarządzenia tymczasowego Trybunału, adw. Daniel 

Witko, adw. Małgorzata Jaźwińska oraz r.pr. Patrick Radzimierski stawili się 

w miejscowości Babiki, na granicy strefy stanu wyjątkowego. Poinformowali wówczas 

dodatkowo, tj. telefonicznie (kilkukrotnie pomiędzy godz. 11-12) Placówkę Straży 

Granicznej w Szudziałowie, że chcą wykonać zarządzenie tymczasowe ETPC. Pomimo 

prawie godzinnego oczekiwania Straż Graniczna nie zajęła wiążącego stanowiska w tej 

kwestii, wobec czego pełnomocnicy wjechali do miejscowości Babiki w celu udania się 

w kierunku Usnarza Górnego.  

Pełnomocnicy zostali zatrzymani do kontroli ok. godziny 12:05 w miejscowości Babiki przez 

funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, Policji i Straży Granicznej oraz uniemożliwiono im 

dalszy przejazd. Pełnomocnicy okazali legitymacje służbowe oraz kopię zarządzenia 

tymczasowego Trybunału obecnym na miejscu funkcjonariuszom, którzy zażądali 

wylegitymowania się również dowodami osobistymi. Następnie, po spisaniu danych, 

pouczyli pełnomocników, że nie mają prawa przebywać na terenie strefy stanu wyjątkowego 

i nakazali im natychmiastowe opuszczenie tej strefy we wskazanym kierunku. 

Wobec uniemożliwienia dalszego wykonywania czynności, pełnomocnicy opuścili strefę 

stanu wyjątkowego.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze „Adwokat podczas i w związku 

z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia 

i prokurator.”. Nie są mi znane przyczyny, dla których gwarancje te nie zostały uszanowane 

podczas opisywanej sytuacji. 

Proszę o podjęcie odpowiednich działań mających na celu wyjaśnienie z jakiej przyczyny 

adwokaci Izby Adwokackiej w Warszawie nie mogli podjąć czynności służbowych wobec 

swoich Mocodawców i świadczyć im pomocy prawnej. Proszę o pilne poinformowanie mnie 

o podjętych działaniach. 

 

Łączę wyrazy szacunku, 

 

adw. Mikołaj Pietrzak 


