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Szanowny Panie Prezesie,

Dor. SpnłwozDANlA z PostEDzENtA lBA W WIEDNIU (lBA CoutlclL MEETłNG|

1. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z posiedzenia Rady lnternational Bar Association (/BÁ
Council Meeting) które odbyło się W Wiedniu w dniu 8 października 2015 r.

Rłponr PREZESA lBA

2' Podczas posiedzenia pan David W Rivkin (Prezes lBA) podsumował ostatnie miesiące
swojej pracy na rzecz lBA oraz omóWił najważniejsze projekty' Wśród konferencji , w których
brał udzĺał jako szczególnie interesujące Wymienił Litĺgation Committee Conference, która
odbyła się wiosną W Paryżu, Buslness and Human Rights Conference W Waszyngtonie oraz
konferencję poświęconą inwestycjom na terenie Afryki. Był też prelegentem podczas
dorocznej konferencji American Bar Ássociation w Chicago, gdzie wygłosił referat na temat
rządów prawa'

3. Prezes lBA brał teŻudział w uroczystych obchodach 800 rocznicy podpisania Magna Caĺta.
Podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli rządu i rodziny królewskiej miał okazję
rozmawiać o raporcie lBA dotyczącym praw człowieka i zmian klimatycznych (lBA Climate
Change Justice and Human R6ĺŕlŕs Report).

4. W śród najnowszych projektóW, pan David W Rivkin wygłosił wykład podczas inauguracji
English Legal Year w Londynie, pojechał do Hawany W ramach programów szkoleniowych
lBA dla firm prawniczych na Kubie olaz poprowadził panel dyskusyjny podczas
Zgromadzenia ogólnego oNZ na specjalnejsesjidotyczącejzrównoważonego rozwoju.

5' Efektem dyskusji nadznaczeniem iwartością wytycznych oNZ dot' biznesu i praw człowieka
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights for the Legat Profession) było
podjęcie przez Radę lBA uchwały w sprawie przyjęcia nowych wytycznych (IBA Buslness
and Human R'gltŕs Guidance for Bar Associations)' Podczas posiedzenia, David W Rivkin,
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zwrócił się do mnie z prośbą o przedstawienie uwag i zaopiniowanie powyższych
wytycznych oraz dokumentu dotyczącego działań jakie mogłyby podejmować samoządy
prawnicze i indywidualni adwokaci W celu ochrony praw człowieka W działalności
przedsiębiorców' Komentarz do tych dokumentów przekazałem adwokatowi Mikołajowi
Pietrzakowi. Jednocześnie, gdyby okazało się, że dokumenty wymagają uwzględnienĺa
dalszych komentarzy, upzejmie proszę o informację abym mógł przekazać je podczas
kolejnego posiedzenia lBA.

6' Przedstawiono również projekt wytycznych lBA dotyczących międzynarodowej wymiany
informacji o sankcjach dyscyplinarnych (Guidelines for lnternational lnformation Exchange
Regarding Disciplinary Sancŕions Against Lawyers) ponieważ coraz więcej prawników

świadczy usługi prawne w wielu państwach na całym świecie. Wytyczne mają chronió
klientów oraz zaufanie jakim darzą prawników popŻez dążenie do ujednolicenia i

usprawnienia wym iany informacji dotyczących postępowań dyscypl i narnych.

7' Ponadto, Sekretarz Generalny lBA razem z panem Fernando Pelaez-Pier oraz panią Elaine
owen rozpoczęli przygotowania do organizacji pienľszej konferencji liderów stowarzyszeń
prawniczych z Ameryki Środkowej w Brazylii (Latin American Bar Leaders Conference)'

8' Na posiedzeniu potwierdzono, Że o pzyjęcie w poczet lBA starają się: Ukraine National Bar
Association, Sŕ Peťersburg Bar Association, Geneva Bar Ássociation, New Jersey State Bar
Association l ntern ational Law Secŕion.

RnpoRly PREZENToWANE PRzEz oDDzlAŁY lBA (rBÁ Dlvlslou|

9. Pani Almudena Arpon de Mandevil przedstawiła raport z działalnościom Legal Practice
Division, w tym interesujący dokument dotyczący aktualnego oraz przyszłego kształtu
międzynarodowego postępowania arbitrażowego. Wywołało to dyskusję wokół spojzenia na
arbitraż międzynarodowy z perspektywy różnych regionów świata oraz statusu postępowań
arbitrażowych w tych regionach'

10. Podkreślano też rolę Secŕion on Public and Professional lnterest, która podczas konferencji
lBA w Wiedniu przygotowała kilka wykładÓw i prezentacji, w tym na temat wpływu
globalizacji oraz szybkiego rozwoju ekonomii na zawody prawnicze, rosnącej liczby
prawników pełniących rolę in-house councls oraz transformacji globalnego rynku usług
prawniczych.

Rlponry zEsPoŁoW DzIAŁAJĄcYcH PRZY Pnezssle lBA

1'l. Pan David W Rivkin zaprosił mnie do udziału w jednym z jego zespołów - lBA Presidential
Task Force on the lndependence of Legal Profession W ramach udziału w działaniach
zespołu, we współpracy z kilkoma ukraińskimi kancelariami przygotowaliśmy dla lBA raport
dotyczący niezależnościzawodów prawniczych w Polsce i na Ukrainie.

12. Ponadto wskazano, że lBA przygotowuje szkolenia dotyczące przeciwdziałaniu handlu
ludźmi oraz rozwaŻa miejsca, W których mogłyby się one odbyi. ostatecznie,
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zaproponowano ich pzeprowadzenie W singapurze lub Wielkiej Brytanii. Szkolenia są
przewidziane przede Wszystkim dla sędziów, prokuratoróW i przedstawicieli organóW
publicznych' Gdyby na miejsce szkolenia Wybrano Wielką Brytanię, uwzględniony zostanie
uchwalony W marcu 2015 r. Modern Slavery Act 2015 zawierający przepisy dotyczące
niewolnictwa, pracy przymusowej oraz handlu ludźmi. Modern Slavery Act ma na celu
zagwarantowania ochrony ofiarom tych przestępstw oraz utworzenie instytucji niezależnego
rzecznika ds. walki z n iewol nictwem (l ndepende nt Antŕsl avery Com mi ssioner).

13' Jako jeden z kluczowych projektóW prezesa Davida W Rivkina przedstawiono, działania
podejmowane wokół raportu opublikowanego na konferencji lBA w Tokyo (pażdziernik2014
r') dotyczącego sprawiedliwości i praw człowieka w dobie zmian klimatycznych (Achieving
Justice and Human Rlglńŕs in Era of Climate Disruption).

14.Zwracano także uwagę na prace Komitetu zajmującego się etyką zawodową, który
zorganizował szereg programów szkoleniowych dotyczących zasad etyki oraz ochrony praw
klientlw między innymi W Południowej Afryce, lndiach, Kolumbii i Malezji. Jako
najważniejsze kwestie, które wymagają podniesienia na międzynarodowym forum
wskazano: konflikt interesów, główne zasady proceduralne obowiązujące W poszczególnych
jurysdykcjach; wypracowanie modelowych rozwiązań dla stowarzyszeń prawniczych; sankcji
za zaniedbania i naruszenia zasad etycznych; przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
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