
 

 

 

  

Warszawa, 29 września 2021 roku 
 
 
 

Pan 
gen. dyw. SG Tomasz Praga 
Komendant Główny Straży Granicznej 

 
 
 
 

Szanowny Panie Generale, 
 
 

Zwracam się do Pana z interwencją w sprawie niedopuszczenia w dniu 28 września 

2021 r. adwokat Małgorzaty Jaźwińskiej i adwokata Daniela Witko oraz radcy prawnego 

Patricka Radzimierskiego do wykonywania czynności zawodowych na terenie objętym stanem 

wyjątkowym.  

Z notatki, która została przekazana na moje ręce wynika, że w dniu w dniu 27 września 

2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka przedłużył bezterminowo zarządzenie 

tymczasowe w sprawie R.A. i inni przeciwko Polsce oraz zakomunikował przedmiotową 

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

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

ponadto rozszerzył zakres zarządzenia tymczasowego tj. nakazał zapewnić prawnikom 

skarżących możliwość nawiązania z nimi niezbędnych kontaktów poprzez umożliwienie 

bezpośredniego kontaktu, jeżeli znajdują się na terytorium Polski 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 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). W 

dniu 27 września 2021 r., w imieniu pełnomocników skarżących, adwokat Daniel Witko 

poinformował MSWiA, MSZ, MON, Komendanta Podlaskiego Oddziału SG, że w dniu 28 

września 2021 r. będzie wraz z w/w prawnikami chciał zrealizować wspomniane wyżej 



zarządzenie tymczasowe Trybunału. W tym celu w dniu 28 września 2021 r. stawił się w 

miejscowości Babiki, na granicy strefy stanu wyjątkowego. Wraz z nim stawili się adw. 

Małgorzata Jaźwińska oraz r. pr. Patrick Radzimierski. Wymienieni poinformowali wówczas 

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

Szudziałowie, że będą chcieli zrealizować zarządzenie tymczasowe zgodnie z jego treścią. 

Pomimo prawie godzinnego oczekiwania Straż Graniczna nie zajęła wiążącego stanowiska w 

tej kwestii, wobec czego w/w 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. Jednocześnie uniemożliwiono im dalszy przejazd. Pełnomocnicy okazali 

legitymacje służbowe oraz kopię zarządzenia tymczasowego Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka 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. Powyższe jest 

niestety równoważne z uniemożliwieniem pełnomocnikom zrealizowania treści zarządzania 

tymczasowego Trybunału. 

Mając na względzie opisane powyżej okoliczności wskazuję, że zgodnie z art. 4 ust. 1 

Prawa o adwokaturze zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, zaś w myśl 

art. 7 ust. 1 Prawa o adwokaturze adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków 

zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator. 

Zwracam się do Pana Generała o niezwłoczne wyjaśnienie opisanych powyżej zdarzeń 

oraz podjęcie działań zapobiegających takim sytuacjom w przyszłości. Nie jest akceptowalna 

sytuacja, w której nie jest możliwe realizowanie zadań Adwokatury w postaci powołania do 

udzielania pomocy prawnej. Nie do zaakceptowania jest także sytuacja, w której nie jest 

możliwe wykonywanie zawodu przez adwokatów, tj. świadczenie pomocy prawnej, co wynika 

wprost z ustawy Prawo o adwokaturze. 

 

Z poważaniem, 
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