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Warszawa, 16 czenľca 2016 r

od:
Adw. Tomasza Wardyńskiego
Wardyński iWspólnicy sp. k.
Al. Ujazdowskie '10, 00-478 Warszawa

Do:
Naczelnei Rady Adwokackiej
ul. Świętojerska 1 6, oo-2o2Warszawa

Szanowni Państwo,

Dot. Sprawozdania z posiedzenia Rady IBA w Barcelonie (lBA Council Meetingl

1. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z posiedzenia Rady lnternational Bar Association (tBÁ
Council Meeting), które odbyło się w Barcelonie 28 mĄa2016 r'

Raport Pľezesa lBA

2. Prezes lBA pan David W. Rivkin zrelacjonował inicjatywy, w których vrziął udział od ostatniego
spotkania lBA w Wiedniu. Podczas Międzynarodowego Tygodnia Arbitrażu w Hongkongu
wygłosił przemówienie, po czym uczestniczył w konsultacjach dotyczących niezależnośđ
zawodów prawniczych w Manili orazrozmawiałz filipińskimi sędziami.

3. Aby podkreślii rolę ządów prawa, prezes lBA rekomendował publikację na stronie
internetowej lBA materiałów związanych z obchodami 800 lat Magna Cańa. W Brazylii vtziął
udział w obchodach 85. rocznicy powstania brazylijskiej Naczelnej Rady Adwokackiej, gdze
przemawiał do przedstawicieli jednej z największych izb adwokackich na świecie. Wziął
również udział w uroczystości wręczenia księciu Zeidowi Ra'ad Zeid Al-Husseinowi,
Wysokiemu Komisazowi oNZ ds. Praw Człowieka, nagrody Stockholm Human Rlgŕlŕs Award-

4. David W. Rivkin zwrócił teŻ uwagę na kwestię odpowiedzialności prawników za
pzeciwdziałanie zmianom klimatycznym, o czym dyskutował podczas konferencji
klimatycznej CoP21 w Paryżu. Wspomniał też, jak ważne jest zaangazowanie lBA w
południowej Ameryce, w szczególności w Kolumbii, gdzie trwają rozmowy z organizaĄą
partyzancką FARC. lBA prowadzi w tym celu dalsze rozmowy z ządem kolumbijskim. Jako
najważniejsze projekty prezes lBA wskazał Judicial lntegrity lnitiative oraz eyeWitness.

Raporty zespołów działających przy Prezesie IBA

5. Po pienľsze, przedstawiono sprawozdanie z działań podjętych w ramach projektu Judicia|
lntegrity lnitiative, który prezes lBAzainicjowałwstyczniu 2015r. Celem projektu jest poprawa
poziomu niezależności wśród przedstawicieli zawodów prawniczych. Projekt koncentruje się
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na roli zawodóW prawniczych w sądownictwie oraz biznesie, wykorzystując międzynarodowe
doświadczenie członkóW lBA. Projekt ma na celu promowanie walki z korupcją w środowisku
prawniczym oraz niezalezności i bezstronności sędziów, a takŻe promowanie najwyższych
standardów niezaleŻności i podnoszenie świadomości na temat przyczyn i skutkiw korupcji.

6. Efektem dotychczasowych działanjest opublikowanie wrazz Basel lnstitute on Governance
raportu The lnternational Bar Association Judicial lntegrĘ lnitiative: Judicial Sysŕems and
Corruption w maju 2016 r. Rapoń wskazuje schematy leżące u podstaw zachowań
korupcyjnych w sądownictwie, atakŻe rodzaje korupcji, które wpływają na system sądowy.

7. Drugi projekt, dotyczący mediów społecznościowych, polega na wspieraniu funkcjonowania
nowej aplikacji mobilnej eyeWatching. Media społecznościowe coraz częściej pokazują
zdjęcia ukazujące łamanie praw człowieka na świecie, w związku z czym pojawia się pytanie,

co nalezy udostępniaó publicznie ijak weryfikowai autentycznośó tych zdjęó. Nowa aplikacja
eyeWatching ma pomócprzY takiej weryfikacji, aby zdjęcia mogły stanowić dowód w rzetelnym
śledztwie dziennikarskim lub ewentualnym procesie sądowym. Zadanie lBA ma w tym

kontekście polegać na promowaniu aplikacji wśrÓd środowisk prawniczych na całym świcie.

8. od kwietnia zeszłego roku mam okazję uczestniczyĆ w pracach jednego z zespołiw - lBA
PresidentialTask Force on the lndependence of Legal Profession. Prace zespołu koncentrują
się wokół zidentyfikowania najistotniejszych problemów związanych z niezależnoŚcią
zawodów prawniczych w poszczególnych jurysdykcjach' W ramach zespołu przygotowywany
jest raport dotyczący niezalezności zawodów prawniczych oraz tajemnicy zawodowej
uwzględniający różnice systemowe z wynikające z odmienności common law oraz civil law.

obecnie trwają międzynarodowe konsultacje dotyczące ostatecznego kształtu raportu.

IBA Presidential Task Force on lndependence of the Legal Profession

Nominacje na kandydatów do Rady lBA oraz nowi członkowie lBA

9. Podczas posiedzenia nominowano również kandydatów na przedstawicieli Rady lBA przed

wyborami, które odbędą się W biezącym roku (zgodnie ze zmienionymi zasadami
pzeprowadzania nominacji i wyborów w lBA). Jako kandydatów na najwazniejsze funkcje
wskazano:

Prezes IBA: Martin Solc
Wiceprezes: Horacio Bernardes-Neto, Peter Maynard
Sekretarz Generalny: Sylvia Khatcherian, James Klotz, Michael Greene

10. Podczas posiedzenia pzyjęto takŻe w poczet lBA nowych członków: Guyana Bar Association,
American Lawyer's Association, Law lnstitute of Victoria (Australia) oraz Law Society of South
Australia.
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1'ĺ. Jako jedno z najwaŻniejszych przedsięWzięi lBA pan David W. Rivkin Wskazał opracowanie
praktycznych Wytycznych dla prawnikóW zajmujących się prawem gospodarczym oraz
prawami człowieka' Celem tego dokumentu jest zapewnienie szybkiego dostępu do
konkretnych zasad dotyczących prawa gospodarczego oraz praw człowieka przedstawionyďt
w sposób zwięzły i krytyczny.

12. Practical Guide on Business and Human Rlglhŕs for Business Ĺawyers jest wynikiem
wielomiesięcznych konsultacji oraz opiera się na ponad 6-letnich analizach prowadzonych
przez Radę Praw Człowieka oNZ dotyczących uzgodnienia międzynarodowych standardów
w dziedzinie praw człowieka. Prawnicy powinni uwzględniać te standardy w prowadzonei
pŻez nich działalności zawodowej, ale przede wszystkim uwzględniać je doradzając swoim
klientom. Zdaniem IBA ochrona praw człowieka i podstawowych wolności polega na
zapewnieniu każdemu efektywnego dostępu do pomocy prawnej zapewnianej p(zez
niezależne zawody prawnicze.

13' W załączeniu przesyłam Practical Guide on Business and Human Rigńŕs for Busĺhess
Lawyers, który być może NRA uzna za warty przetłumaczenia i rozpowszechnienia wśród
polskich prawników. Dokument został podzielony na siedem rozdzialów, z których dwa
pienľsze wyjaśnĺają, czym są przygotowane przez oNZ Guiding Principles on Business anď
Human Rights orazw jakim celu lBA przygotowała dodatkowo własny PracticalGuide. Koleine
rozdziały odpowiadają na pytanie, jaki jest wpływ wytycznych na poszczególne dziedziny
prawa oraz niezaleŹność zawodów prawniczych. ostatnie rozdziały zostały poświęcone
możliwoścĺom, jakie otwierają się wtym kontekście przed prawnikamizajmującymisię prawem
handlowym oraz jakie zadania powinny stawiać pzed sobą firmy prawnicze na całym świecie-
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