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Warszawa, 26 listopada 2019 roku

od:

Adwokata Tomasza Waľdyńsklego

Wardyński iWspólnicy sp' k.

Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa

Do:

Naczelnej Rady Adwokackiej

Ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Szanowni Państwo,

Dot. Sprawozdania z posiedzenia Rady lnternational Bar Association w Seulu

1. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z posiedzenia Rady lnternational BarAssociation (/BA

Council Meeting), ktire odbyło się w Seulu 26 września2019 roku, w ramach Dorocznej

Konferencji lBA.

Raport Prezesa IBA

2. Posiedzenie rozpoczął pan Horacio Bernardes Neto (Prezes lBA od stycznia 2019 r.;

Brazylia) przedstawiajączwięzłe podsumowanie przebiegu ostatnich miesięcy swojej pracy

na lzecz lBA oraz omawiając najważniejsze wydarzenia, W ktÓrych brał udział od czasu

ostatniego posiedzenia lBA' które odbyło się w Budapeszcie. Prezes lBA skupiał swoje

działania na planowaniu rozwoju oraz realizaĄi wybranych inicjatyw prezydenckich

i różnorodnych projektów lBA.

3. Pan Horacio Bernardes Neto uczestniczył w prezentacji raportu lBA dotyczącego mobbingu

i molestowania seksualnego w zawodzie prawniczym (Bullying and Sexual Harassment in

the Legat Profession), ktÓra odbyła się w czerwcu w Nowym Jorku. Wskazał, Że wynikitego

raportu stanowią bardzo ważny czynnik w pribie stworzenia lepszego Środowiska pracy dla

prawnikÓw. obecnie tnľa globalna kampania, która ma na celu jak najszersze

zaprezentowanie raPortu.

4. Prezes lBA wspomniał, Że podczas czerwcowej wizyty w Afryce Południowej wraz

z dyrektorem wykonawczym lBA, panem Markiem Ellisem, uczestniczyli w posiedzeniu

zarządu Południowoafrykańskiego Centrum Sporów Sądowych (SALc). odwiedzili równieŻ

tamtejszy Trybunał Konstytucyjny oraz mieli okazję zaprosii sędziów, przywódcÓw

samorządiw prawniczych oraz ich członków, aby dołączyli do działalnoŚci lBA. Dzięki
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wizycie w Afryce Południowej udało się przyłączYć, do lBA pięciu nowych członkÓW
działa)ących na rynku afrykańskim.

5. Pan Horacio Bernardes Neto Wskazał równiez, że w ostatnim czasie uczestniczył w wielu
znaczących mĺędzynarodowych wydarzeniach, mĺędzy innymiw: Power of Gender Equality
to Transform the Law lnternational Symposium, siedemnastym Annual IBA Anti-Corruption
Conference w ParyŻu, czy teŻ lBA Asia Pacific Arbitration Conference w Singapurze.
W ramach ostatniego wskazanego wyjazdu uczestniczył również w spotkaniu z Ministrem
Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Prawa Singapuru, podczas którego miał okazję
przedstawiÓ działalnośi ĺ osiągnięcia lBA. Podczas pobytu w Singapurze uczestnĺczyłtakŻe
W ceremonii podpisania Konwencji Singapurskiej w sprawie mediacji oraz towarzyszącej
tem u wydarzeniu konferencji.

6' W swoim sprawozdaniu Prezes lBA podkreślił, że będzie kontynuował pracę na rzecz
budowania sukcesu lBA i dązenia do spełniania jej wielu, różnorodnych celów, lecz
szczególną uwagę zamierza poświęcii promowaniu i ochronĺe praworządności'

Raport Wicepľezesa lBA

W czasie posiedzenia pan James M. Klotz (Wiceprezes IBA w latach 2O1g -ZO2O; Kanada),
podkreślił, że świat zawodowy prawników musi obecnie stawĺai czoła wĺelu zmianom,
zwłaszcza, że niektóre z nich zachodzą w bardzo dynamicznym tempie. Coraz szybciej
rozwijająca się technologia ma ogromny wpływ na sposób świadczenĺa usług prawniczych.
Przed prawnikami postawione zostaje zatem wyzwanie konieczności wyprzedzenia tych
zmian ĺ zapewnienia, Że oferta lBA nadal gwarantować będzie jej członkom wartości, które
uznają oni za istotne i aktualne'

Wiceprezes lBA, wspomniał również, że obecnie bardzo niepokojące są coraz silniejsze
oznaki kwestionowania praworządności oraz malejący optymizm dla dalszego rozwoju
demokracji na świecie. Zaznaczył, Że wzrost autorytaryzmu i koncepcjĺ "rządÓw prawa ze
specjalnymi atrybutaml' są, według niego, bardziej niŹ niepokojące. Pan Klotz podkreślĺł,
Że "konieczne jest nie tylko dla zawodiw prawniczych, ale także dla społeczeŕlstwa, aby
zawid prawnikÓw wypowiadał się jasno, jednogłośnie, wiarygodnie i przejrzyście.
Niedopełnienie tego obowiązku będzie kotejnym gwoŹdziem do trumny demokracjĺ,1'
Podkreślił, że IBA, jako globalny głos przedstawicieli zawodów prawniczych, musi sprostai
temu wyzwaniu.

The lBA'UN Environment Model Cuľricutum on Continuing Legal Education in
Enviľonmental Law

Podczas posiedzenia Rady IBA przedstawiono ramowy projekt Modelowego programu
Środowiskowego w sprawie dalszego kształcenia prawniczego w zakresie prawa ochrony
środowiska (The lBA-UN Envĺronment Modet Curriculum on Continuing Legat Education in

1 Pan James M. Klotz zacytował komentarz prawny pana Marka Cohena; treŚl oryginalna: ,'/ŕ is
imperative not only for the profession/industry, but also for society that the legal professĺo-n speaks with
cla|!!' unanimity, credibĺlity, and transparency. tts faiture ŕo do sô witt be one m'ore nai! in democracy's
coffin."
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Environmentat Law). Projekt ten został opracowany przez grupę roboczą pod auspicjami

lBA i Programu ochrony Środowiska organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP)'

1O. Do tej pory UNEP realizował analogiczne programy skierowane do sędziów, prokuratorów

i pracowników administracji; jak dotąd program nie objął jednak szkoleń dla praktykujących

prawnikÓw.W związku z tym, UNEP zaprosił lBA do współpracy przy opracowaniu projektu

modelowego programu praktycznych szkoleń w zakresie prawa ochrony środowiska dla

prawników'

11. Projekt ma na celu podniesienie umiejętności doradczych i sądowych profesjonalnych

pełnomocników na całym świecie' Kierowany będzie do prawnikÓw jako do tej grupy, która

odgrywa kluczową rolę W opracowywaniu, wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów

dotyczących prawa ochrony środowiska' Będzie koncentrował się na rozwijaniu

niezbędnych umiejętnoŚci i poszerzaniu wiedzy' tak aby mogli oni skutecznie promowaÓ

i w dr aŻai ś rod owi s kowy wym i a r zr ownow aŻo neg o rozwoj u'

I nicjatywa eyeWitness to Atrocities

12. Podczas posiedzenia lBA przedstawiony został również raport z działalności inicjatywy

eyeWitness to Atrocities - stworzonej i finansowanej przez lBA, niezaleŻnej organizacji

charytatywnej powstałejw roku 2012. Raport przedstawiła dyrektor inicjatywy, paniWendy

Betts, w oparciu o prezentację "eyeWiŕness; Technotogy for Documenting lnternational

C ri m e s" (w załączeni u).

13. DziałalnośÓ inicjatywy eyeWitness opiera się na aplikacji mobilnej funkcjonującej pod tą

samą nazwą. Aplikacja stanowi narzędzie do dokumentowania i zgłaszania zbrodni

okrucieństwa w bezpieczny i weryfikowalny sposÓb' tak aby informacje te mogły być

wykorzystane jako materiał dowodowy w sądzie. Zawiera ona elementy gwarantujące

autentycznoŚc i zapewniające, że materiał ma identyfikowalny łańcuch dowodowy'

14. Dyrektor inicjatywy wskazała , Że od momentu wprowadzenia aplikacji na rynek, eyeWitness

stworzyła ogólny system wsparcia, który wypełnił lukę istniejącą pomiędzy działaczami

zajmującymi się prawami człowieka a prawnikami, ktÓrzy mogą dochodz|i sprawiedl|wości

przed sądami. Uzytkownicy aplikacji eyeWitness przesłali juz około 8 000 zdjęć i filmów

wideo ze stref konfliktu na całym świecie. ZespÓł prawny eyeWitness trzynaście razy

skompletował i przekazał dokumentację śledczym z Międzynarodowego Trybunału

Karnego, Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka,

romisii Śledczej Narodów Zjednoczonych, Europolu i dwóch jednostek do spraw zbrodni

wojennych. Ponadto, działalnoŚi inicjatywy pozwoliła naznaczne przyśpieszenie procedury

zbierania materiału dowodowego' Dane zarejestrowane za pomocą aplikacji eyeWitness

zostały wprowadzone do sądowego materiału dowodowego po zaledwie trzech latach _

w przeciwieństwie do tradycyjnego procesu zbierania dowodÓw, który moŻe potnľaÓ nawet

kilkanaście lat. Materiał ten pomigł skazac dwóch przywidców milicji w Demokratycznej

Republice Konga za zbrodnie przeciwko ludzkości'

Raporty części składowych lBA

15. Podczas posiedzenia Rady lBA przedstawione zostały równieŻ raporty z działalności

czterech części składowych lBA: Legat Practice Division (LPD), Secťion on Public and

ó
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Professional lnterest, (SPPI), Human Rights tnstitute (HRl) oraz Bar /ssues Commission
(Brc).

Leoal Practice Division

16. Przewodniczący LPD, pan Jon Grouf, wskazał, że w ostatnim czasie LPD zorganizowała
szereg udanych wydarzeń na całym świecie, w tym w regĺonach, w których aktywnośÓ lBA
jest mniej widoczna.

17. w prowadzonych przez LPD przedsięwzięciach, jako jedną z wiodących, należy podkreśliÓ
tematykę wyzwan związanych z działalnością prawników w obliczu szybkich i złoŻonych
zmian technologicznych, w tym coraz bardziej powszechnych: digitalizacji , sztucznej
inteligencji oraz rozwiązań opartych na technologii blockchain.

18. Szczególnie interesujące wydaje się utworzenie internetowego przewodnika Technotogy
resources for arbitration lawyers - Arb4O online guide, zawierającego rozwiązania
technologiczne dla prawników zajmujących się międzynarodowym arbitrażem (przewodnik
dostępny jest pod następującym adresem: https://,Www'ibanęt'orq/technolooy=reso"urces-
for-arbitration-practitioners'aspx). Zawiera on informacje na temat narzędzi, które mogą byi
wykorzystane w celu zwiększenia skuteczności, bezpieczeństwa i dynamiki postępowania
arbitrażowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu jego kosztów. Przykładowo, przewodnik
obejmuje kategorie dotyczące cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, a takŻe narzędzi
an a l ityczny ch, czy tez g rom ad zenia doku m e ntÓw.

19' Ponadto, szereg komitetów LPD kontynuuje wspiłpracę z prezydenckimi grupami
roboczymi (Task Forces) i inicjatywami, takimi jak lnicjatywa na rzecz przeciwdziałania
kryzysowi uchodźców (Refugee Crisls tnitiative)' Komitet LPD do spraw prawa
imigracyjnego i obywatelskiego prowadzi prace mające na celu opracowanie modelowego
prawa, Wypracowanie projektu wĺz humanitarnych, a także przeprowadzenie kompleksowej
analizy kwestii humanitarnych związanych z tym globalnym kryzysem.

20. Wańo również zwróciÓ uwagę na program edukacyjny dotyczący wydawania książek pod
auspicjami lBA (lBA Books programme), a w szczególności planowaną publikację ksiązki
pod tytułem ,,The UNlDRolT Principles of lnternational Commercial Contracts in Practice,,'
Publikacja ta zawierać będzie ponad 27o ustandaryzowanych streszczeń spraw
odnoszących się do zasad UNlDRolT dla umów międzynarodowych, jak również
28 raportów krajowych opisujących' w jaki sposÓb kaŻdy z krĄiw stosuje zasady
UNlDRolT i w jakim stopniu z nich korzysta' Co istotne, ksiąŻka zawierac będzie również
część dotyczącą stosowania zasad UNlDRolT w polskim sądownictwie powszechnym oraz
arbitraŻu'

Section on Public and Professional lnterest

21. Przewodnicząca SPP|, pani Sarah Hutchĺnson, Wskazała, że SPP| w dalszym ciągu rozwija
uprzednio podejmowane, kluczowe tematy: "PraworządnoŚi" i "Przyszłość usług
prawnych"' Podkreśliła, Że tematy te mają priorytetowe znaczenie dla wszystkich
prawników i społeczeństw, W których onĺ działają. sPPl podejmuje tematykę wyzwań, które
stawiane są przed wszystkimi prawnikami, niezależnie od jurysdykcji, w której działa)ą
i podejmowanego obszaru praktyki. Wyzwania te obejmują atakina praworządnoŚi, zmiany
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W praktyce i regulacji zawodu, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, jak równiez kwestie

związane z riżnorodnością i zaangaŻowaniem W procesy zawodowe wszystkich

uczestnikÓw, niezaleŻnie od ich rasy czy narodowości'

22.Przewodnicząca SPPl podkreŚliła również, ze podczas Dorocznej Konferencji lBAw Seulu

zorganizowane zostało Sympozjum PraworządnoŚcĺ (The Rule of Law Symposium)'

Tematem tegorocznego spotkania było. "Prześladowania prawnikÓw isędziiw: zagroŻenia

dla praworządności i niezależności zawodu prawnika" (" Persecution of lawyers and judges:

threats to the rule of law and the independence of the legal profession'). Celem sympozjum

było pokreŚlenie znaczenia praworządnoŚci dla wszystkich osób wykonujących zawody
prawnicze.

Human Rĺqhts l llstitute

23. w ramach raportu z działalności HRl przedstawione zostały zwięzłe podsumowania

podejmowanych W ramach HRl projektów. \N znacznej części dotyczą one walki

z naruszeniami praw człowieka, takimi jak: tortury, bezprawne aresztowania i zatrzymania

obrońców praw człowieka, odmowa reprezentacji prawnej, brak niezawisłości sądownictwa

czy teŻ inne naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego. Projekty te opar1e są na

badanĺach oraz obserwacjach procesów sądowych prowadzonych w takich państwach jak,

między innymi, Birma, Brazylia czy Sudan'

24. Podczas Dorocznej Konferencji lBA Wręczona została równieŻ nagroda przyznawana
prawnikom za działalność w dziedzinie praw człowieka - lBA Award for outstandĺng

Contribution by a Legat Practitioner to Human Rights, Tegorocznymi laureatami nagrody

zostali wspólnie pani dr Margaret Ng oraz pan Martin Lee Sc JP. Jako aktywiści

dynamicznie działa1ący w Hongkongu zostali nagrodzeni przez lBAHR| za ich ogromne

zaangaŻowanie w ochronę praw człowieka i dązenie do sprawĺedliwości.

25' Pani Margaret Ng poŚwięciła znaczną częŚi swojej kariery zawodowej ochronĺe praw

człowieka i wolności słowa w Hongkongu. obecnie, dr Ng jako członek prodemokratycznej

organizacji Basic Law Article 45 Concern Group walczy z ograniczaniem swobód

obywatelskich mieszkańcÓw Hongkongu,

26' Pan Martin Lee, określany mianem ''ojca demokracji'' w Hongkongu, podobnie poświęcił

swoje życie propagowaniu praw człowieka i ideałÓw demokratycznych w swoim rodzinnym

regionie' W ostatnim czasie otwarcie wypowiadał się przeciwko kontrowersyjnej ustawie

o ekstradycji w Hongkongu.

27. Prezes lBA, pan Horacio Bernardes Neto wskazał, Że"rliezachwiane zaangaŻowanie pana

Lee idr Ng na rzecz rozwoju demokracjii praw człowieka w Hoĺlgkongu jest godne podziwu,

zwłaszcza biorąc pod uwagę obecny stan napięć społecznych W regĺonie. Konieczne jest,

aby międzynarodowa społeczność prawna uznała i wspĺerała tych, ktÓrzy opowiadają się

z a sp raw ie d l iwości ą i praworząd n o ści ą"2 .

2 TreŚi oryginalna: "The unwavering commitment of Mr Lee and Dr Ng to advancing democracy and

human righĺs in Hong Kong is admirabte, paĺticutarty given the current state of unrest in the region. lt is

imperatiře that the ĺiternational tegat community recognises and supports ŕhose who stand up for justice

and the rule of law."
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Bar /ssues Commission

28. Przedstawiając sprawozdanie z działalności BlC, pan Péter Köves (Przewodniczący BlC),
wskazał, że w ostatnim czasĺe BlC aktywnie uczestniczył w inicjatywie dotyczącej reform
w ramach lBA (Ihe ,,Berlin Paper" lnitiative)' Zarőwno przywództwo BlC, jak i jego
członkowie aktywnie uczestniczyli W tym procesie na wszystkich jego etapach'
Przewodniczący BlC, podkreślił riwnież, że dzięki współdziałaniu przy wprowadzaniu
reform relacje pomiędzy LPD' SPPI i BlC zostały przeniesione na nowy poziom praktycznej
i efektywnej współpracy dla dobra międzynarodowego prawnego społeczeństwa
obywatelskiego.

Z powaŻaniem,

Wardyński

Adwokat
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