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Warszawa, 14 czerwca2021 roku

od:

Adwokata Tomasza Wardyńskiego

Wardyński iWspólnicy sp. k.

Al. Ujazdowskie 1 0, 00-478 Warszawa

Do:

Naczelnej Rady Adwokackiej

Ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Szanownĺ Państwo,

Dot. Sprawozdania z posiedzenia Rady lnternational Bar Association

1. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z posiedzenia Rady lnternational Bar Association (/BÁ

Council Meeting), które odbyło się 27 mĄa 2021 roku' Wobec okoliczności związanych
z pandemią CoVlD-19 posiedzenie ponownie odbyło się w formie zdalnej'

Raport Prezesa IBA

2. Posiedzenie rozpoczął pan Sternford Moyo (Prezes lBA od stycznia 2021 r.; Zimbabwe)
przedstawiĄączwięzłe podsumowanie dotychczasowego pzebiegu swojej pracy narzecz
lBA oraz omawiając najważniejsze cele, na których zamierza się skupić pełniąc nowo
podjęte stanowisko. Wymienił tu, między innymi, propagowanie i ochronę praworządności,
praw człowieka i skutecznego wymiaru sprawiedliwości, cyberbezpieczeństwo, jak równieŻ
działania na rzecz eliminacji wszelkich form dyskryminacji w wymiarze sprawiedliwości
i praktyce prawa.

3. Prezes lBA wskazał również, Że w ostatnim czasie uczestniczył w wielu znaczących
spotkaniach' Spośród nich warte uwagi wydaje się szczególnie spotkanie Panelu
Wysokiego Szczebla oNZ ds. międzynarodowej odpowiedzialności finansowej,
przejrzystości i uczciwości (ang. UN High Level Panel on lnternational Financial
Accountability, Transparency and lntegrity)' Podczas spotkania przedstawiony został
bowiem raport, który nakreŚlił negatywny obraz prawników określając profesję jako
''sprzymierzeńców przestępczości''. Raport przedstawił więc równieŹ zalecenie przyjęcia
skuteczniejszych regulacji w zakresie działalnośó prawników. W odpowiedzi na rapoń
Prezydent IBA podkreślił jednak, iŻ działalność zdecydowanej większości prawników
nakierowana jest na przestrzeganie prawa i fundamentalnych gwarancji przez nie
zapewnianych' Wskazał równieŻ, Że to samorządność zawodów prawniczych powinna
stanowić podstawę, gdyz jest ona niezbędna dla prawidłowego wykonywania zawodu -
niezaleŻność zawodu prawnika jest warunkiem koniecznym dla przestrzegania zasad
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państwa prawa. Natomiast ataki na przedstawicieli zawodów prawniczych mogą jedynie
plzyczYnić się do osłabienia przestrzeganĺa prawa.

4. W sprawozdaniu Prezes lBA podkreślił również swój wkład w przedstawienie licznych
komunikatóW prasowych i oświadczeń wydanych w imieniu Stowarzyszenia, a związanych
z takimi wydazeniami jak, między innymi, aresztowania prodemokratycznych działaczy
w Hong Kongu, wojskowy zamach stanu w Birmie izwiązane z nim szerząca się przemoc
sił bezpieczeństwa wobec ludności cywilnej i odbieranie praw obywatelskich, czy teŻ
decyzja Watykanu o odmowie błogosławieństwa dlazwiązków osób tej samej płci.

Rapońy Dyrektora Wykonawczego lBA

5. W czasie posiedzenia pan Mark Ellis (wieloletnĺ Dyrektor Wykonawczy lBA; Anglia),
zaprezentował raporty pzedstawianie Zaządowi lBA w styczniu orazw marcu 2021 roku.
Dotyczą one działalności lBA i podejmowanych przez Stowazyszenie projektów'

6. Dyrektor Wykonawczy wskazał, że Stowazyszenie prowadzi bogatą działalność online
oraz szeroką kampanię informacyjną i marketingową. W ostatnim czasie lBA znacznie
rozszerzyła swoją ofertę treści cyfrowych, oferując wiele więcej wydarzeń wirtualnych,
webinariów oraz podcastów. Na uwagę zasługuje natomiast podcast dotyczący wpływu
pandemii covlD-19 na praworządność, w którym analizie poddane zostało nadzwyczajne
ustawodawstwo wprowadzone w różnych jurysdykcjach w odpowiedzi na pandemię oraz
to, w jaki sposób może ono wpływać na prawa człowieka oraz naruszać, ich podstawowe
wartości.

Przyznanie honorowego członkostwa lBA

7. Podczas posiedzenia Rady tytuły honorowych członków lBA otrzymali panowie: Martin Šolc
(były prezes lBA oraz członek Stowazyszenia od 31 lat, nieustannie skupiający się na
potrzebie aktywnej ochrony i promowania praworządności), Tim Powers (były prezes
Fundacji lBA oraz członek Stowarzyszenia od 37 lat),jak również Michael Greene (członek
lBA od 34 lat, zdecydowany zwolennik różnorodności i włączenia społecznego,
koncentrujący się nie tylko na aspektach związanych z płcią, ale również z rasą, wiekiem
i pochodzeniem geograficznym).

Raporty części składowych lBA

8. Podczas posiedzenia Rady lBA przedstawione zostały również raporty zdziałalności części
składowych lBA, tj.: Legal Practice Division (LPD), Section on Pubtic and Professional
lnterest, (SPPI), Bar /ssues Commission (BlC), oraz Human Rights tnstitute (HRl).

Leqal Practice Division

9. Pzewodniczący LPD, pan Peter Barlett, wskazał, że w ostatnim czasie - pomimo pełnego
wyzwań okresu pandemii - LPD podjęła wiele nowych czynności izorganizowała szereg
wydarzeń. Działalnośi LPD nadal koncentrowała się na kwestii włączenia społecznego,
lecz kontynuowała ona równieŻ działalność dotyczącą pełnej gamy zagadnień będących
pzedmiotem ogólnego zainteresowania członków LPD' Zasadniczo, działania te
podejmowane były w postaci webinariów, podcastów, publikacji (online i papĺerowych) oraz
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propozycji nowych projektóW. Raport podkreśla, że w działalności LPD można zauwaŻyć
ponadto więcej Współpracy i zaangażowania pomiędzy częściami składowymi lBA, które
były szczególnie widoczne W sesjach, odbywających się w ramach konferencji lBA 2020:

Virtually Together Conference.

10. W prowadzonych przez LPD przedsięwzięciach, jako jedną z wiodących, należy podkreślió

tematykę wyzwań związanych z pandemią CoVlD-'ĺ9 i trudności, które mogą powstać
w post-pandemicznej rzeczywistości. Pan Barlett wskazał w tym kontekście, że lBA
uruchomiła stronę poświęconą CoVlD-19, na której gromadzone są treści dotyczące
pandemii I jej skutków w różnych dziedzinach prawa.

11. Warto zwrócić uwagę na następujące projekty podejmowane przez LPD: ksiązkę

,,Sprawiedliwość energetyczna i prawo energetyczne'' (ang. Energy Justice and Energy
Law) wydaną w formie online przez sekcję SEERIL; wytyczne lBA dotyczące standardów
mediacji i postępowania mediatora w międzynarodowej mediacji handlowej (ang. lBA
Guidelines on Standards of Mediation and Mediator's Conduct in lnternational Commercial
Mediation), podcast na temat ,,Paranoja rzetelnego procesu w arbitrażu'' (ang. ''DUe process
paranoia in arbitration''), sondaŻ dotyczący wyzwań związanych z odbudową światowych
gospodarek po pandemii, czy teŻ trzy projekty związane zmiędzynarodowymi
przedsięwzięciami budowlanymi Krajowy przewodnik po ADR W budownictwie
(ang' Country Guide on ADR in Construction), Raport dotyczący ewolucji zastosowanĺa
technologii blockchain i smart contracts w branży budowlanej (ang. Report on the evolving
sŕaŕus of the use of blockchain and smart contracts in the construction and building
industries) oraz Kompendium wiedzy o walce z korupcją (ang. Anti-Corruption ready
reckone r and com pe n di u m).

Section on Public and Professional lnterest

12. Przewodniczący sPPl, pan Jorg Menzer, wskazał, że plan strategiczny przyjęty pzez SPP|
opracowany został w trzech kluczowych obszarach jej działalności. SPPl w dalszym ciągu
rozwijać będzie uprzednio podejmowane, kluczowe tematy: Praworządność i Pzyszłość
usług prawnych. Podejmie jednak również trzeci obszar dotyczący Celów oNZ w zakresie
Zrównoważonego Rozwoju (ang' UN Sustainable Development Goals). Podstawą działaŕl
We wszystkich powyższych obszarach będzie skupienie na potrzebach klientów,

zwiększaniu zrozumienia i szacunku dla praworządności oraz równoścĺ wobec prawa, jak

również zaangaŻowanie zawodów prawniczych w najważniejsze globalne zagadnieniaoraz
nadchodzące Wyzwania i zmiany.

13' Szczególnie interesujący wydaje się natomiast tzeci ze wskazanych powyżej obszarów,
objęty działalnością SPP| dopiero od 2021 r. Ma on na celu prowadzenĺe projektów

dotyczących 't7 celów pzedstawionych przez oNZ w zakresie zrównowaŻonego rozwoju,
jako okazji dla zawodów prawniczych na wniesienie wymiernego wkładu w kozystne
zmiany zarówno na płaszczyżnie socjalnej, jak i w zakresie ochrony środowiska. W ramach

tych działań sPPl dąŻyć, będzĺe do opracowania wytycznych dla innych komitetów lBA' jak

również do zapewnienia, Że 17 celów oNZ zostanie uwzględnionych jako ''czynnĺki
sprzyjaj ące'' W ra m ach projektu lB A z zakresu praworząd n ości.
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Bar lssues Commission

14. Przedstawiając sprawozdanie z działalności BlC pan Kimitoshi Yabuki (Pzewodniczący
BlC) wskazał, Że rok2020 zapoczątkował dla BlC nową erę cechującą się uczestnictwem
w wielu wirtualnych spotkaniach i seminariach. BlC dokłada wszelkich starań, aby mierzyć,
się i szukać rozwiązań problemów, z którymi borykają się obecnie społeczeństwa
obywatelskie - takich jak skutki pandemii COVID-19, globalne zmiany klimatyczne oraz
katastrofy środowiskowe, jak również brak niezawisłości sądów i korupcja w wymiarze
sprawiedliwości.

15. W działalności BlC dwa spośród powyższych zagadnień wyszły na czele zainteresowań
członków. Są to: pandemia covlD-19 oraz zmiany klimatyczne. Tematy te podjęte zostały
pŻez jeden z komitetów BlC - Blc lnternational Trade in Legal Services Committee -
między innymi, w kontekście ich wpływu na międzynarodowe usługi prawne. W odniesieniu
do wpływu jaki wywołała pandemia, BlC postanowił zainicjować debatę na temat wpływu
technologii na świadczenie usług prawnych. Natomiast, w odniesieniu do drugiej z kwestii,
tj. wpływu zmian klimatycznych, Blc postanowił opracować dokument informacyjny
skierowany do pzedstawicieli zawodów prawniczych dotyczący możliwych przyszłych
konsekwencji regulacyjnych tego obszaru prawa.

16. W sprawozdaniu z działalności BlC podkreślono również, że inny komitet Blc - Regulation
Committee - prowadzi szeroki dialog dotyczący innowacji normatywnych i wyzwań
ustawodawczych wynikających z pandemii. Komitet ten zwraca uwagę szczególnie na to,
które z tych innowacji i zmian prawnych okazały się na tyle skuteczne, aby uzasadniało to
utrzymanie ich po wyjściu z globalnej sytuacji kryzysowej. RozwaŻania te prowadzone są
w kontekście projektu dotyczącego wpływu CoVlD-19 na samorządy prawnicze oraz
regulacje dotyczące zawodów prawniczych. Warto również zwrócié uwagę, Że Blc
pzeprowadził globalną ankietę na temat wpływu pandemii covlD-19 na działalność
organizacji członkowskich lBA. Najważniejsze wyniki ĺwnioski z pŻeprowadzonego
badania, atakŻe konkretne przykłady wpływu na działalnośi samorządów prawniczych i ich
reakcjĺ na skutki pandemii zostały zawarte w odpowiednim raporcie'

17' Ponadto, BlC aktywnie działał w ramach prezydenckiej grupy roboczej ds. zdrowia
psychicznego i dobrostanu W globalnym środowisku prawniczym (ang. Presidential
Taskforce on mental health and wellbeing within the global legal profession). Publikacja
pełnego raportu na temat tytułowego zagadnienia zaplanowana została na pażdziernik
2021 r., tak aby zbiegła się w czasie ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego.

Human Riohts lnstitute

18' W ramach sprawozdania z działalności HRl przedstawione zostały zwięzłe podsumowania
podejmowanych w ramach HRl projektów i intenľencji w prawie dwudziestu krajach na
całym świecie. W znacznej części dotyczą one walki z naruszeniami praw człowieka, takimi
jak: bezprawne działania organów państwowych wobec osób protestujących, aresztowania
i zatzymania obrońców praw człowieka, brak niezawisłości sądownictwa i naruszenĺa
prawa do rzetelnego procesu sądowego. Na pĺerwszy plan wysuwają sĺę tutaj działania
mające miejsce w takich krajach jak Białoruś, Chiny (w szczególności, w kontekŚcie
ludobójstwa dokonanego na mniejszości muzułmańskiej - Ujgurach), Hong Kong, lran,
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Arabia Saudyjska, czy Turąa. Projekty te oparte są na badaniach oraz obserwacjach
procesÓw sądowych i działalności ządów poszczególnych państw.

19. Warto zwrőcić uwagę, Że jako jeden z krajiw, do których HRl kierował zapytania
iingerencje wskazana została również Polska. Polska pojawiła się wśród krajów
borykających się z naruszeniami praw człowiek w kontekście obrony osÓb wykonujących
zawody prawnicze, które są narażone w Polsce na represje. Sprawozdanie zwraca uwagę
na tzy przykłady takiego działania. Po pienľsze, odnosĺ się do sytuacji związanej ze
stanowiskiem Rzecznika Praw obywatelskich oraz kwestionowaniem przez polskie władze
pozostawania na tym stanowisku przez dr Adama Bodnara do czasu powołanĺa nowego
Rzecznika. Po drugie, HRl zwrócił uwagę na działania polskich władzwobec adw. Romana
Giertycha, który zaangażowany był w szereg spraw prowadzonych przeciwko partii Prawo
i Sprawiedliwość1. HRl w tym kontekŚcie wezwał polskie władze do natychmiastowego
wycofanĺa pzedstawianych zarzutőw. Po trzecie, W sprawozdaniu przytoczone zostało
oświadczenie wydane przez HRl, w którym negatywnie ocenia on represje wobec sędziego
lgora Tulei i wzywa Polskę do zakończenia postępowania prowadzonego przeciwko niemu
po odebraniu mu immunitetu przez lzbę Dyscyplinarną Sądu NajwyŻszego2'

20. lstotne wydaje się także, Że rőwnież HRl podjęło próbę oceny wpływu nadzwyczajnego
ustawodawstwa wprowadzającego ograniczeniazwiązane z CoVlD-19 na praworządność
i prawa człowieka w różnych jurysdykcjach. Przeprowadzone badanie ilustruje, że w wielu
krajach okolicznościwprowadzania obostrzeń były zapominane lub celowo pomijane przez
ustawodawców w celu nałożenia pewnych restrykcji na ''niewygodne'' prawa człowieka
i wzmocnienia władzy politycznej. Takie praktyki miały szczególnie silny wpływ na wybrane
grupy społeczne i ich prawa. ograniczenia te dodatkowo osłabiały ogólny status zasady
praworządności i przyczyniały się do rosnącej ignorancji - a czasem nawet do otwartego
braku poszanowania - dla rządów prawa, jak równieŻ dla innych fundamentalnych
standardów demokratycznych.

21' w sprawozdaniu z działalności HRl poruszone zostały ponadto istotne zagadnienia jak,

między innymi, działania podejmowane na lzecz równości i pełnejtolerancji różnorodności,
całkowitego zniesienia kary śmierci, wolności mediów oraz walki z przemocą na tle
seksualnym i związaną z płcią'

Tomasz

Adwokat

z

1 Komunikat prasowy znajduje się na stronie internetowej
https://www.ibanet'org/article/b'ĺ8313a1-c6ad-4f6c-8191-a419b0ef3392'2 oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej
https://www.ibanet.org/article/1 1be06a4-a4b6-4af4-a13d-3ed545b1dbb2.
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