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Rząd Polski przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka 
w Strasburgu. Po zakończeniu 
misji dyplomatycznej Andrzej 
wykonywał zawód we własnej 
kancelarii prawnej; jednocześnie 
jako autor wielu profesjonalnych 
publikacji z zakresu zamówień 
publicznych, był także arbitrem  
w Urzędzie Zamówień 
Publicznych. Poza pracą 
zawodową Andrzej  Kaliński 
był bardzo zaangażowany  
w działalność Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Białymstoku, 
gdzie pełnił funkcję Dziekana 
od 2013 r.  Był także członkiem 
Krajowej Rady Radców Prawnych 
oraz członkiem jej Komisji Praw 
Człowieka. Andrzej wspierał 
prawników i Rady Adwokatur 
z Europy Wschodniej. Wraz  
z AEA-EAL nawiązał kontakty  
z republikańskimi i regionalnymi 
radami ze Wschodnich Państw 
Partnerskich, w szczególności 
z Białorusi. W roku 2015  
współorganizował z naszym 
Stowarzyszeniem bardzo udaną 
konferencję międzynarodową. 
Pracowaliśmy razem nad naszym 
Corocznym Posiedzeniem 
w Białymstoku w czerwcu 
tego roku. Zawsze prowadził 
rozmowy z wigorem i humorem. 
Andrzej był wspaniałym kolegą 
i przyjacielem, mogliśmy liczyć 
na jego inicjatywę, bystrość  
i dobroduszność. Łączymy się w 
bólu i żałobie z jego Żoną Zofią 
oraz Rodziną.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd AEA-EAL
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Z ogromnym żalem informujemy, że zmarł nagle 
Andrzej Kaliński, Członek Zarządu AEA-EAL. Andrzej 
był radcą prawnym, Dziekanem Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Białymstoku. W latach 1986 - 1990 
pracował w organach Skarbu Państwa, w latach 1990 
- 1996 w Ministerstwie Sprawiedliwości, w latach 1996 - 
2002 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) oraz 
pełnił funkcję Konsula Generalnego Rzeczpospolitej 
Polskiej w Chicago. Andrzej Kaliński reprezentował 

Andrzej Kaliński
1962 - 2020
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próśb o rozsądne przedłużenie terminów, zgodnie z wytycznymi klientów.
/5/ Kancelariom przypomniano, aby przygotowały się na możliwość 
zakażenia w ramach swojego zespołu oraz na kwarantannę. 
/6/ Kancelarie przypomniały o zapytaniu, jakie kroki zostaną podjęte w celu 
dezynfekcji biura, jak długo to potrwa i jak szybko zostanie to ukończone po 
powiadomieniu, aby nawiązać relacje z inną kancelarią w celu zapewnienia sobie 
wzajemnego wsparcia w przypadku, gdy któraś z kancelarii nagle zostaje poz-
bawiona możliwości świadczenia usług na kilka dni. Stowarzyszenie Prawnic-
ze rozesłało memorandum, aby pomóc członkom w opracowaniu Planu Usu-
wania Skutków Katastrof w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Kursy 
ustawicznego doskonalenia zawodowego („CPD”) zostały zawieszone w lutym 
i marcu. Ponadto, od 29 stycznia 2020 r. w Hong Kongu odroczono wszelkie 
postępowania sądowe w celu ochrony zdrowia wszystkich użytkowników sądów.  
Rada Adwokatur z Kaliningradu (Rosja) poinformowała nas, że zawieszono 
postępowania sądowe oraz podjęto podobne kroki do tych wprowadzonych 
w Hong Kongu. Francuska Krajowa Rada Adwokatur wydała vademecum dla 
prawników i kancelarii prawnych w sprawie możliwych działań i środków, które 
należy podjąć podczas pandemii. Nasi członkowie z innych państw również 
przesłali informacje na temat rozwoju sytuacji w ich krajach. Wszystkie zgro-
madzone informacje z różnych państw można znaleźć na naszej stronie inter-
netowej.   Proszę zwrócić uwagę na to, że z uwagi na pandemię Covid 19 kon-
ferencja w Białymstoku zaplanowana na 25 - 27 czerwca została odwołana.

Posiedzenie Zarządu AEA-EAL w Brukseli, 18 stycznia 2020 r.
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Epidemia coronawirusa dotyka prawników

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy,
Drodzy Przyjaciele,
 
Każdy z nas boryka się z bezprecedensową 
sytuacją mającą obecnie miejsce na całym 
świecie.  Pandemia Covid 19 wpływa 
na nasze zawodowe i prywatne życie; 
nasze myśli i działania skierowane są na 
dbanie o nasze rodziny i bliskich. Wiele 
Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych 
reaguje na te nadzwyczajne okoliczności, 
udzielając wskazówek i informacji dla 
prawników i kancelarii prawnych. Zwra-
camy Państwa szczególną uwagę na list 
przesłany do nas przez Stowarzyszenie 
Prawnicze z Hong Kongu z informacją 
o krokach podjętych w związku z 
pandemią. Stowarzyszenie Prawnicze 
doradziło kancelariom prawnym w kwes-
tiach związanych z zarządzaniem, które 
mogą wyniknąć w podczas wybuchu 
COVID-19: /1/ kancelarie prawne są ki-
erowane do Centrum Kontroli Zdrowia w 
celu uzyskania przydatnych wskazówek 
na temat środków kontroli zakażeń. 
/2/ Kancelariom przypomina się, że 
osoby wykonujące zawód, które chcą 
pracować z domu, powinny nadal 
spełniać wymogi dotyczące nadzoru 
zgodnie z odpowiednimi przepisami w 
zakresie Zasad Wykonywania Zawodu. 
/3/ Stowarzyszenie Prawnicze udostępnia 
funkcję za pośrednictwem strefy członków 
na swojej stronie internetowej, aby 
informować wszystkich członków o wszel-
kich specjalnych ustaleniach dotyczących 
godzin i dni otwarcia kancelarii prawnych.
/4/ Wzywano również osoby wykonujące 
zawód do przychylności wobec 
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Zarząd AEA-EAL spotkał się w Brukseli na początku tego roku, 
aby potwierdzić działania Stowarzyszenia zaplanowane na rok 
2020, jak również aby omówić wzmocnienie współpracy z Radą 
Adwokatur z Brukseli. Członkowie Zarządu powitali Isabelle An-
doulsi, Członka Zarządu Francuskojęzycznej Rady Adwokatur 
z Brukseli oraz wymienili poglądy w zakresie przyszłych wspól-
nych działań.  Nasza Prezes Maria Ślązak przekazała swoje wyrazy 
wdzięczności dla Członków Zarządu za ich pracę w 2019 roku, która 
zaowocowała udanymi wydarzeniami i wzrostem liczby członków. 
Zarząd poparł strategię Prezesa oraz zaplanowane działania.
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Presji” było głównym tematem rozważań
w Wiedniu. Z uwagi na swoje znaczenie dla ludzi oraz dla 
prawników, organizatorzy zaprosili specjalnych gości i 
prelegentów, między innymi Mirosława Wyrzykowskiego, 
Profesora z Zakładu Prawa Porównawczego i Gospodarczego 
w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu 
Warszawskiego, który wygłosił nadzwyczajne przemówienie 
(do pobrania na naszej stronie internetowej), które spotkało 
się z owacją na stojąco publiczności. Po konferencji Monique 
Stengel została nagrodzona Złotym Orderem Zasług 
Republiki Austrii (goldene Ehrenzeichnung der Republik 
Österreich) za swoje działania zawodowe powiązane z 
Austrią oraz w Europejskim Stowarzyszeniu Prawników.  
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Prezesi i Wysocy Przedstawiciele prawie wszystkich 
europejskich Rad Adwokatur, a także międzynarodowych 
organizacji prawników zebrali się w Wiedniu w dniach 
20–22 lutego 2020 r., aby omówić ważne kwestie 
dotyczące społeczeństwa obywatelskiego i zawodów 
prawniczych. AEA-EAL było reprezentowane przez swoją 
Prezes Marię Ślązak. Ponadto, w forum uczestniczyli 
nasi Poprzedni Prezesi - Konrad Meingast oraz Monique 
Stengel. „Demokracja i Praworządność - Utrzymywanie się
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Alma Zadic i Monique Stengel źródło: www.e-p-k.at

www.aea-eal.eu

Nowe możliwości płatności online 
składek członkowskich
Aby zapewnić bezpieczne, przyjazne użytkownikowi oraz pozostające w zgodzie 
z RODO zasady płatności, wprowadziliśmy we współpracy z bankiem ING Belgium 
nową stronę płatności. To rozwiązanie zapewnia, że Państwa pieniądze oraz dane os-
obowe są przetwarzane w zgodzie z najwyższymi standardami i przepisami europe-
jskimi. Proszę o korzystanie z linku www.aea-eal.eu/pay dla wszelkich przyszłych pr-
zelewów środków pieniężnych. Znajdzie się on również w corocznym mailingu  dla 
członków. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt ze Skarbnikiem AEA-EAL.

Prezydent AEA-EAL zaproszona przez Radę 
Europy
30 stycznia 2020 r. Prezes AEA-EAL Maria Ślązak uczestniczyła w charak-
terze zaproszonego eksperta w przesłuchaniu zorganizowanym przez 
Komisję d/s Prawnych i Praw Człowieka Rady Europy (RE) w sprawie zasad i
gwarancji adwokatów. Przesłuchanie zostało zorganizowane w ramach prac 
nad Europejską Konwencją o Zawodzie Prawnika. Maria zwróciła uwagę, że 
istniejące miękkie prawo, takie jak Zalecenie, nie jest wystarczającym in-
strumentem motywującym organy Państw Członkowskich do przestrzega-
nia praw prawników, które są absolutnie niezbędne do prawidłowego 
świadczenia pomocy prawnej. Potrzebne jest twarde prawo, aby zapewnić 
obywateli, że wsparcie prawne będzie udzielane w warunkach zapewniających 
pełne poszanowanie przez władze praworządności w ich krajach.

Monique Stengel nagrodzona Złotym 
Orderem Zasługi Republiki Austrii

Maria Ślązak,

Monique 
Stengel,

Konrad Meingast
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Chwile i wspomnienia Andrzeja Kalińskiego

Andrzej Kaliński  z członkami Zarządu AEA-EAL i gośćmi konferencji w Białymstoku w lipcu 2015

Andrzej Kaliński (trzeci z lewej) w trakcie wycieczki  po konferencji AEA-EAL 
w Ałmatach, czerwiec 2018 r.

Andrzej Kaliński (czwarty od prawej) w trakcie konferencji AEA-EAL  
w Ałmatach w czerwcu 2018 r.

Wydarzenia AEA-EAL 2020

• Język prawniczy w prak-
tyce prawników i sądów  

25 - 27 czerwca 2020 r. w 
Białymstoku, Polska -  odwołana

• Twinning Prawników

10 - 13 września 2020 r. w Odes-
sie, Ukraina

• Seminarium Dostęp Do 
Rynku oraz EOG – Wolny 
Handel – oraz alternatywy

29 października 2020 r. w Bernie, 
Szwajcaria


