
 

Gdańsk, dnia 15 marca 2022 r.  
 
Pani  
Lidia Pavlovna Izovitova  
Prezes Krajowej Izby Adwokackiej Ukrainy 
 
 
Szanowna Pani Prezes  
 
W imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w 
Gdańsku oraz wszystkich zrzeszonych w naszym 
samorządzie prawników składam na Pani ręce 
wyrazy naszego wsparcia dla wszystkich 
adwokatów ukraińskich w obliczu przerażającej 
napaści zbrojnej, której doświadcza Ukraina. 
 
Nasz samorząd radców prawnych z całą mocą 
potępia niczym nieuzasadnioną wojskową agresję 
przeciwko Ukrainie i jej obywatelom. Napaść 
zbrojna na Ukrainę stanowi rażące naruszenie 
prawa międzynarodowego i jest atakiem na 
fundamentalne zasady demokracji i praw człowieka. 
 
W tych trudnych dla Ukrainy chwilach deklarujemy 
solidarność i nasze pełne wsparcie dla narodu 
ukraińskiego i ukraińskich prawników. 
 
Deklarujemy naszą gotowość do udzielenia 
wszelkiego możliwego wsparcia dla Krajowej Izby 
Adwokackiej Ukrainy i jej członków. Nie ustajemy 
też w wysiłkach zmierzających do udzielenia 
pomocy obywatelom Ukrainy, którzy szukają 
obecnie schronienia w Polsce. 
 
W razie jakichkolwiek potrzeb z Państwa strony 
uprzejmie proszę o kontakt z naszą koordynatorką 
ds. pomocy prawnej dla ludności ukraińskiej, Panią 
Mecenas Agnieszką Budzyńską 
(agnieszka.budzynska@oirp.gda.pl). 
 
Życzymy Państwu siły i wytrwałości w tym trudnym 
czasie. 
 
 

Gdańsk, March 15th, 2022  
 
Ms.  
Lidia Pavlovna Izovitova  
President of the National Bar Association of 
Ukraine 
 
Dear Ms. President  
 
On behalf of the Regional Bar Association of 
Attorneys-at-law in Gdansk and all lawyers affiliated 
with our organisation, I send you our support for 
Ukrainian lawyers in the face of the horrific military 
onslaught which Ukraine is currently experiencing. 
 
Our bar association strongly condemns the fully 
unjustified military aggression against Ukraine and 
its citizens. The armed assault on Ukraine is a gross 
violation of international law and an attack on the 
fundamental principles of democracy and human 
rights. 
 
At this difficult time for Ukraine, we declare our 
solidarity and our full support to the Ukrainian 
people and Ukrainian lawyers. 
 
We declare our readiness to provide all possible 
support to the Ukrainian National Bar Association 
and its members. We will also continue our efforts to 
help Ukrainian citizens who are currently seeking 
refuge in Poland. 
 
 
Should you need anything, please feel free to 
contact our coordinator of legal aid to the Ukrainian 
people, Ms. Agnieszka Budzyńska 
(agnieszka.budzynska@oirp.gda.pl). 
 
 
 
We wish you strength and perseverance in this 
difficult time. 
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