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7. Samorządowe sądownictwo dyscyplinarne pozostaje pod bezpośrednią kon-
trolą Sądu Najwyższego w trybie kasacyjnym dostępnym dla każdej strony postę-
powania dyscyplinarnego.

8. Przez fakt uczestnictwa w Unii Europejskiej włączeni jesteśmy w demokra-
tyczną wspólnotę państw europejskich, aprobującą w szerokim zakresie zasadę 
samorządności.

9. We wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej sądownictwo dy-
scyplinarne w sprawach adwokatów pozostawione jest adwokaturom, z pewnymi 
modyfikacjami dopuszczającymi w trybie odwoławczym podległość bezpośredniej 
kontroli sądów państwowych.

10. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec 
proponowanych zmian pozostających w sprzeczności z art. 17 ust. 1 Konstytucji 
RP. 

żyCIE PUBLICZNE ADWOKATóW

W dniu 5 maja 2006 r. Prezydent RP prof. dr hab. Lech Kaczyński powołał no-
wych członków Rady Ministrów, wśród których znalazło się dwóch adwokatów. 

Adw. roman Giertych objął stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów i Mini-
stra Edukacji Narodowej, a adw. rafał Wiechecki stanowisko Ministra Gospodarki 
Morskiej. Nowo mianowani ministrowie są adwokatami Izby warszawskiej i posła-
mi Ligi Polskich Rodzin.

Serdecznie gratulujemy.
Redakcja

bogumił jopkiewicz, niewidomy adwokat z Kielc, został laureatem prestiżo-
wego konkursu „Prawnik Pro Bono”. Konkurs ten organizuje Fundacja Uniwersy-
teckich Poradni Prawnych, a głównym jego celem jest promowanie prawników, 
którzy udzielają bezpłatnych porad lub uczą prawa innych.

Bogumił Jopkiewicz mieszka w Kielcach, udziela bezpłatnych porad prawnych w 
siedzibie „Caritasu”. Prowadzi swoją kancelarię mimo utraty wzroku. W maju 2004 
został laureatem plebiscytu słuchaczy Polskiego Radia Kielce „Zwykli niezwykli”, w 
tym samym roku otrzymał od Naczelnej Rady Adwokackiej odznakę Adwokatura 
Zasłużonym.

W czasie uroczystego wręczenia nagrody adw. Bogumiłowi Jopkiewiczowi w sie-
dzibie redakcji „Rzeczpospolitej” Marek Safjan, prezes Trybunału Konstytucyjnego 
oraz przewodniczący kapituły nagrody, powiedział: „Dopóki sami nie będziemy brać 
spraw we własne ręce, pomagać innym ludziom, dopóty nasza rzeczywistość nie bę-
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dzie się zmieniała. Nie pomogą kolejne decyzje władz, zmiany przepisów. Laureaci 
konkursu są żywym dowodem, że zmienianie rzeczywistości jest możliwe”.

Kandydatura adwokata Bogumiła Jopkiewicza do tej nagrody została zgłoszona 
przez Naczelną Radę Adwokacką. W uzasadnieniu kandydatury Biuro Prasowe 
NRA napisało:

„Bogumił Jopkiewicz, niewidomy adwokat z Kielc zaangażowany jest w charyta-
tywną pomoc najuboższym od ponad 10 lat; jest członkiem Towarzystwa Pomocy 
im. św. Brata Alberta, w którym udziela nieodpłatnie porad prawnych bezdom-
nym, działa w Stowarzyszeniu «Nadzieja Rodzinie», pomagając uzależnionym od 
narkotyków, alkoholu oraz ofiarom przemocy w rodzinie, jako wolontariusz pełni 
cotygodniowe dyżury, świadcząc bezpłatnie usługi prawne ubogim ludziom przy 
Caritas Diecezji Kieleckiej”.

W kieleckim „Echu Dnia” (wydanie z 6 lutego 2004 r.) napisano: „Pomaga ubo-
gim, bezdomnym, maltretowanym kobietom, niepełnosprawnym, wszystkim, któ-
rym potrzebna jest porada prawna, a ich portfele świecą pustkami ”.

Jest charakterystyczną postacią Kielc. Wysoki, w ciemnych okularach, prowa-
dzony przez psa Dino, wyszkolonego przewodnika ociemniałych. Lokalne media 
dociekały przyczyn takiego niecodziennego oddania wiedzy i czasu najbiedniej-
szym. Pytany o źródła swojej postawy Bogumił Jopkiewicz odpowiedział: „To pro-
ste. Sam potrzebuję ludzkiej pomocy, w sklepie, w autobusie, na ulicy, a ludzie 
widząc moją bezradność są bardzo życzliwi. I pomyślałem sobie, że muszę im 
oddać tym samym. A że jestem adwokatem, udzielam porad prawnych” („Echo 
Dnia” z 6 lutego 2004 r.).

Oślepł w 1992 roku. I wtedy, po załamaniu, postanowił zaistnieć w takim wy-
miarze, jaki stał się możliwy do osiągnięcia. Nauczył się obsługiwać komputer i po-
szedł na specjalne kursy dla osób niewidzących, gdzie uczą specjalnego programu 
komputerowego z syntetyzatorem mowy, tak zwanym autolektorem. Przy użyciu 
specjalnego programu sam redaguje pisma procesowe i korzysta z potrzebnych 
dokumentów.

Mecenas Bogumił Jopkiewicz mówi otwarcie, że dopiero wtedy, gdy człowiek 
doświadczy nieszczęścia, bólu, choroby, łatwiej mu zrozumieć innych; odtrąco-
nych, bezdomnych, porzuconych. Pan mecenas nie tylko przyjmuje regularnie 
wszystkich tych, którzy mają pustki w portfelach, ale też jest do ich dyspozycji pod 
telefonem. A taka natychmiastowa pomoc bywa niezbędna w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej dla maltretowanych kobiet.

Ludzie przychodzą do niego ze wszystkimi sprawami; proszą o pomoc w uzyska-
niu renty, w sprawach majątkowych, spadkowych, rodzinnych.

Adwokatura wyróżniła swojego Niezwykłego Kolegę, przyznając uchwałą Pre-
zydium Naczelnej Rady Adwokackiej Odznakę „Adwokatura Zasłużonym” w dniu 
17 października 2004 r.

Teraz, z wielkim szacunkiem dla postawy adwokata Bogumiła Jopkiewicza, ma 
zaszczyt nominować go do tytułu „Prawnik Pro Bono”. 
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Warto powtórzyć za uzasadnieniem nagrody „Zwykli Niezwykli”, przyznanej 
przez Polskie Radio w Kielcach Bogumiłowi Jopkiewiczowi, że jego piękna, pro-
społeczna postawa „...pozwala wierzyć innym, że człowieczeństwo w naszym sko-
mercjalizowanym świecie może wciąż wygrywać z bezdusznością urzędów, złą 
wolą i przeciwnościami losu...”

Wypytywany przez dziennikarzy, w czasie spotkania po przyznaniu tej nagrody, 
Bogumił Jopkiewicz mówił: „Z nagrody „Prawnik Pro Bono” bardzo się ucieszyłem, 
ale czuję się jeszcze bardziej zobowiązany, żeby pomagać innym, dopóki będę 
mógł”.

Agnieszka Metelska


