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Warszawa, 17 pażdziernika 2016 r

od:
Adw. Tomasza Wardyńskiego
Wardyński iWspólnicy sp. k.

Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa

Do:
Pana Prezesa
Naczelnej Rady Adwokackiej
Andrzeja Zwary
ul. Świętojerska 16, oo-2o2 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

Dot. Sprawozdania z posiedzenia Rady lBA w Waszyngtonie (íBA Council Meeting|

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

Council Meeting), które odbyło się w Waszyngtonie 22 września 2016 r.

Raport Prezesa IBA

2. Podczas posiedzenia pan David W. Rivkin (Prezes lBA) podsumował ostatnie miesiące swojej

pracy na rzecz lBA oraz omówił najwazniejsze projekty. Jednym z takich projektów jest

promowanie wymiany wiedzy oraz doświadczen w zakresie prawa energetycznego, ochrony
środowiska oraz odnawialnych żrodeł energii pomiędzy prawnikami z całego świata'
Realizacją zadań z tego zakresu zajmuje się w ramach lBA Secŕion on Energy, Environment,
NaturalResources and lnfrastructure Law (SEERIL)' w kwietniu w Nowym Jorku odbyła się

organizowana przez tę sekcję konferencja dotycząca największych wyzwań stojących przed

prawnikami zajmującymi się przemysłem naftowym i energetycznym oraz odnawialnymi
Źródłami energii.

3' W ramach zaangaŻowania lBA w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym David W. Rivkin
przemawiał także na konferenĄi Climate Action Conference, która była wspÓłorganizowana
przez lBA, organizację Narodów Zjednoczonych oraz Bank Światowy. Również lBA
Arbitration Committee współorganizuje konferencję poświęconą wyzwaniom związanym ze
zmianami klimatycznymi, która odbędzie się 21 listopada 2016 r' w Sztokholmie (Bridging the

Climate Change Policy Gap). Celem wydarzenia wspÓłorganizowanego przez lnstytut

Arbitrażowy przy Sztokholmskĺej lzbie Handlowej jest przedstawienie organizacjom
pozarządowym alternatywnych metod rozwiązywania sporów powstających na tle

wprowadzania regulacji dotyczących zmian klimatycznych, W tym omówienie zasad
postępowań arbitrażowych.

4' David W. Rivkin zwrócił także uwagę na konieczność rozpropagowania Practical Guide on

Busrness and Human Rights for Business Lawyers, opublikowanego 28 maja 2016 r. Practical
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Guide Wskazuje na międzynarodowe standardy w dziedzinie ochrony praw człowieka.
Zdaniem lBA ochrona praw człowieka i podstawowych Wolności polega na zapewnienĺu
każdemu efektywnego dostępu do pomocy prawnej udzielonej przezniezaleŻnych prawników.

Prezes lBA w lipcu uczestniczył w spotkaniu przewodniczących azjatyckich korporacji
prawniczych (the Presidents of Law Associations of Asia), ktizy zadeklarowali promowanie
tych standardów, w szczególnoŚci w Mongolii i Turcji.

5. Prezes lBA zwrócił takŻe uwagę na grupę młodych izraelskich oraz palestyńskich prawnikiw,
ktirzy podczas sesji w Waszyngtonie poświęconej roli rządőw prawa dyskutowali o
problemach, które dzieląBliskiWschód' Członkowie lBA zastanawiają się tez nad implikacjami
międzynarodowej walki z terroryzmem dla demokratycznych państw prawa.

6. Wiceprezes lBA - pan Martin Šolc - zarekomendował opracowanie orazopublikowa nie przez
lBA międzynarodowych standardów dotyczących cyberbezpieczeństwa firm prawniczych.

Wybory do Rady lBA oraz nowi członkowie

7. Podczas posiedzenia wybrano nowych przedstawicieli Rady IBA (zgodnie ze zmienionymi" 
zasadami przeprowadzania nominacji i wyborów w lBA). W kolejnej kadencji najważniejsze
funkcje pełniÓ będą:

Prezes lBA: Martin Šolc
Wiceprezesl Horacio Bernardes-Neto
Sekretarz Generalny: Jim Klotz

8. Podczas posiedzenia przyjęto takŻe w poczet lBA nowego członka: Auktorisoidut Lakimiehet
- Auktoriserade Jurister- Authorized Attorneys at Law (Finlandia).

Raporty zespołów działających w ramach lBA

9. W bieżącym roku po raz pienľszy odbyła się konferencja regionalna lBA na Bliskim Wschodzie
zorganizowana przez Arab Regional Forum. Konferencja była poświęcona problematyce
rozwiązywania sporów oraz postępowaniom arbitrażowym (Dispute Resolution in the Arab
Region),lBA podejmuje także działania w innych regionach, w tym w Afryce, gdzie jej celem
stało się podkreŚlanie roli prawników przy Wprowadzaniu międzynarodowych korporacji na
rozwijający się rynek afrykański' Zorganizowano konferencję _ The Annual lnvesting in Africa
Conference - która ma się stać dorocznym strategicznym wydarzeniem organizowanym przez
IBA.

10. lBA rozpoczęła także program szkoleń dla prawnikow zrőŻnych jurysdykcji dotyczący walkiz
międzynarodową przestępczością obejmującą handel ludŹmi. Dotychczas przeprowadzono
szkolenie ze skutecznego i rzetelnego prowadzenia spraw dotyczących nĺelegalnego handlu
ludŹmi dla prawnikow z Singapuru' Następne szkolenia mają się odbyć w Anglii orazw Walii.
Zgodnie z raportem opublikowanym przez Departament Stanu USA (Irafficking in Persons
Repoľt, June 2016) na świecie zidentyfikowano 77823 ofiar i wszczęto 18930 postępowań, z
których jedynie 6609 zakończyło się sukcesem'
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IBA European Legal Forum

11. European Legal Forum oraz Noĺth American Forum postanowiły przyirzeć, się kwestii

Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i lnwestycji pomiędzy Stanami

Zjednoczonymi a Unią Europejską (Transattantic Trade and lnvestment Paĺtnership and its

tmpact on Transatlantic Retations). Zdaniem lBA należy przenalizowaó wpływ ewentualnego

podpisania TTlP na gospodarkę dwóch kontynentów.

12. Ponadto European Legal Forum zorganizowało konferencję, która dotyczyła regionu

ekonomicznego Europy, Kaukazu oraz Azji. Celem konferencji było zaznaczenie obecności

lBA na tym obszarze. European Legal Forum wsparło teŻ organizację Balkan Legal Forum w

Wiedniu oraz konferencji poświęconej regulacjom obejmującym rolnictwo zrÓwnoważone i

bezpieczenstwo zywnoŚciowe w rejon ie Morza Ś ródziem neg o.

tBA Presidentiat Task Force in Independence of the Legal Profession

13.Zespół tBA Presidential Task Force on the lndependence of Legal Profession, w którego

pracach mam okazję uczestniczyi, przygotował i opublikował we wrześniu bieżącego roku

projekt raportu dotycząceg o niezaleŻności zawodÓw prawniczych oraz tajemnicy zawodowej.

Draft Report of the lBA Presidentĺal Task Force on the lndependence of the Legal Profession

(September 2O16) identyfikuje najistotniejsze problemy związane z niezależnością zawodów

prawniczych w poszczegÓlnych jurysdykcjach, wskazu1ąc zwłaszcza roŻnice wynikające z

odmienności systemu common law oraz civil law. \N załączeniu przesyłam projekt raportu'

który być może NRA uzna zawarLrozpowszechnienia wśród polskich prawników.

Tom
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