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Warszawa, 14 kwietnia 2021 roku

od:

Adwokata Tomasza Wardyńsklego

Wardyński iWspólnicy sp. k.

Al. Ujazdowskie 1 0, 00-478 Warszawa

Do:

Naczelnej Rady Adwokackiej

Ul. Świętojerska 16, oT-2o2 Warszawa

Szanowni Państwo,

Dot. Spľawozdania z posiedzenia Rady lnternational Bar Association

1, Poniżej przedstawiam sprawozdanie z posiedzenia Rady lnternational BarAssociation (/BÁ

CouncilMeeting), które odbyło się 4 marca 2021roku. Wobec nadzwyczajnych okoliczności
w jakich znalazło się Stowarzyszenie wzwiązkuz pandemią covlD-19 posiedzenĺe odbyło
się w formie zdalnej.

2. Posiedzeniu przewodniczył nowo wybrany Prezydent lBA pan Sternford Moyo
(Zimbabwe). Na stanowisku tym zastąpił on pana Horacio Bernardes Neto (Brazylia), a jego
kadencja potnľa do 31 grudnia2022roku'

Wybory Sekľetaľza Generalnego lBA

3. W przewaŻającĄ części marcowe posiedzenie Rady poświęcone zostało zagadnieniu
wyborów na stanowisko Sekretarza Generalnego lBA. Kwestia ta następnie stała się
punktem wyjścia do szerszej dyskusji nad wirtualną formą posiedzeń Rady i elektronicznym
procesem głosowań.

4. Wyjątkowo, przez najbliŻszą kadencję (lata 2021 _ 2022) lBA posiadać będzĺe dwóch
Sekretarzy Genera|nych sprawujących stanowisko łącznie. Do sprawowania tej funkcji
wybrani zostali panowie: Jaime Carey (partner zarządzający w chilijskiej kancelarĺi Carey)
oraz Claudio Visco (partner zarządzając we włoskiej kancelarii Macchidi Cellere Gangemi).
Ta nadzwyczajna sytuacja powstała na tle pienľszych w historii lBA wyborów Sekretarza
Generalnego przeprowadzonych w formie zdalnej.

5. Decyzja Rady podyktowana była wynikłą podczas wyborów rozbieŻnością interpretacyjną
dotyczącą oblĺczania i przydziału głosiw W procesie głosowania elektronicznego.
W szczegÓlności, nĺejasnościwzbudził sposób, w jaki naleŻy interpretowaÓ brak aktywności
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członkóW biorących udział W Wyborach na potrzeby obliczania głosów (na przykład, brak
zalogowania sĺę na platformę do głosowania)' Róznice pomiędzy ilością głosów oddanych
na obu kandydatów były tak niewie|kie, Że pzyjęcie konkretnej linĺi interpretacyjnej
zawaŻyłoby na Wynikach wyborów. W związku z zaistnĺałymĺ okolĺcznościami obaj
kandydaci zgodzili się dzielĺć stanowisko przez następne dwa lata.

6. Zastosowanie takiego innowacyjnego rozwiązania podyktowane było dobrem lBA. Jednak,
równĺeż w imię tego dobra, Rada pzyznała, ze istnieje konieczność dokonania przeglądu
fundamentalnych dokumentóW, na których podstawie funkcjonuje Stowazyszenie - jak
jego Konstytucja i regulaminy _ orazprzeanalizowania procesów związanychz organizaĄą
wirtualnych spotkań i głosowań w celu wyeliminowania wszelkich nieścisłości, które mogą
pojawii się na tle przetransformowania posĺedzeń Rady w formę wirtualną. Rada
podkreśliła, że istnieje koniecznośi transparentnego uregulowania zdalnych posiedzeń
Rady i procesu przeprowadzania głosowań bez uszczerbku dla fundamentalnych zasad
rządzących lBA. Głosowania muszą byi uregulowane w taki sposób, aby niezaleŻnĺe od
ich formy - elektronicznej lub osobistej - pzynosiły takie same wyniki, a ich rezultat
pozostawał pewny, spójny i transparentny dla każdego z członkőw.

7 ' W tym celu, zgodnie z pzyjętymi rezolucjami, Rada zobowiąŻe Komitet Konstytucyjny lBA
do sformułowania propozycji rozwiązania podobnych do wskazanych powyzej rozbieżności
mogących pojawić się w przyszłych wyborach. Zwróci sĺę również do tegoż Komitetu
o zaproponowanie dalszych regulacji dotyczących przyszłych wirtualnych posiedzeń Rady
i zdalnie przeprowadzanych głosowań we wszelkich sprawach wymagających głosowanĺa
Rady' Komitet ma przedłoŻyć,Radzie do zatwierdzenia propozycje rozwiązania powyższych
kwestĺi nie póŹniej niŻna śródrocznym posiedzeniu Rady w 2021 r.

Pľotokół z posiedzenia Rady lBA z í7 grudnia 2020 r

8. Na marcowym posiedzeniu Rady przedstawiony został również protokół z poprzedniego
posiedzenia, które odbyło się 17 grudnia 2020 r' oprócz omówionej powyżej kwestĺi
wyborów Sekretarza Generalnego lBA, na posiedzenĺu tym przedstawiony został szereg
innych, wartych uwagi kwestii.

9. Rada zagłosowała za zatwierdzeniem pzygotowanego przez Grupę Roboczą ds. Strategii
(Strategy Working Group) planu strategicznego, który ma pomóc lBA rozwijaó się i służyć
jako globalny głos zawodów prawniczych. Peter Bartlett (wiceprzewodniczący Legal
Practice Division) podziękował adwokatom i stowarzyszenĺom prawnĺczym, które pomagały
w procesĺe twozenĺa planu, w tym, polskiej adwokaturze. Podkreślono, że w obliczu
wyzwań i zmian związanych z pandemią CoVlD-19 konieczność wdrożenĺa planu jest
bardziej nagląca niż w momencie rozpoczęcia procesu jego opracowywania.

'ĺ0. Rada zagłosowała również za zatwierdzeniem zaktualizowanej wersji Zasad lBA
dotyczących przeprowadzania dowodów w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym
(ang. IBA Rules on the Taking of Evidence in lnternational Arbitration). Wersja ta zawiera
szereg nowych postanowień opracowanych w celu odzwĺerciedlenia współczesnej praktyki
międzynarodowego arbitraŻu oraz wyzwań stawianych przez nowe technologie.
W szczególnoŚci uwzględniono w niej wyzwania wynikające z pandemii covlD-'19 oraz
zagr oŻeŕ'l cy be rbezpiecze ństwa.
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11. Podczas posiedzenia przedstawiono również raporty z dzĺałalności czterech części
składowych lBA: Legal Practice Dĺvision (LPD), Section on Public and Professional lnterest,
(sPPl)' Human Rights lnstĺtute (HRl) oraz Bar lssues Commission (BlC). Warto zwrócic
uwagę na to, że w raporcie HRl odnotowano rekordową liczbę interwencjĺ potępiających
szykanowanie polskich sędziów oraz naruszanie praworządności. W swoich raportach,
przewodniczący poszczegóĺnych części składowych lBA zwracali również uwagę na wkład
oddziałów Stowarzyszenĺa w organizację ĺ pzebieg dorocznej konferencji lBA, która odbyła
się w formie wirtualnej pod hasłem ,,IBA Virtually Togetheť'' Przewodnĺcząca SPPI' pani
Sarah Hutchĺnson, podkreśliła, Że Konferencja pokazała drogę naprzód dla
Stowarzyszenia. Pokazała, Że lBA powinna mieć bardziej kompleksową ofertę dla
członków, skoncentrowaną nie tylko na kontaktach twarzą W twarz, ale na znacznie
szerszych kontaktach z młodymi prawnikami oraz z prawnikami z rozwijających się izb
adwokackich.

12. Podczas posiedzenia przedstawiono także raporty dotyczące projektów lBA, takich jak:

,,Dobrostan prawnikiw - co muszą zrobić stowarzyszenia prawnikiw, aby zaradzić
rosnącemu kryzysowĺ' (ang. ,,Attorney wellness - what bar associations must do to address
the growing crisis''), "Globalne wojny handlowe - atak na praworządnoŚć. Jaki jest wpływ
na przyszłość Światowejorganizacji Handlu iglobatnejstrategii biznesowej?" (ang' ,,Global
trade wars - attack on the rule of law. What is the impact on future of the World Trade
Organization and global busrness strategy?"), "XXl wiek: prawnicy w inwestowaniu
zaangażowanym społecznie oraz zriwnowaŻonym rozwoju" (ang. "Century XXl: lawyers on
impact investment and sustainabilitý'), oraz "PÍzekształcenie globalnej edukacji prawnej
w odpowiedzi na trwającą transformację zawodiw prawniczych: scenariusz zmĺaný' (ang.
,,Reinventing global legal education to address the ongoing transformatĺon of the tegal
professions: a blueprint for change").

13. z inicjatywy lBA przeprowadzono w Polsce w latach 202012021 kampanię dotyczącą
praworządności (Rule of Law Campaign) adresowaną do róŻnych segmentów
społeczeństwa pod hasłem ,,Na co komu prawoządność''. Kampania w prostym przekazie
pokazywała, że praworządność to nie abstrakcyjne pojęcie, ale coś co dotyczy nas
wszystkich w codziennych kontaktach, czy to z uzędami, czy ze szkołąlub zakładem pracy.
Kampania okazała się sukcesem i dotarła do bardzo róŻnych grup społecznych' lBA
zamierza przeprowadzić podobne kampanie w innych krajach'

Zpoważaniem,
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