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_______________________________________________________________________ 

  

 
 
 

O Konferencji 

 

W dniach 10-13 września 2014 roku odbyła się w Filadelfii, Stany Zjednoczone, 

konferencja „World City Bar Leaders Conference” („Konferencja”). Jest to cykliczna,  
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międzynarodowa konferencja prawnicza, skupiająca przedstawicieli korporacji 

prawniczych (izb) z najważniejszych miast świata, centrów finansowych i biznesowych 

globu. Konferencja jest zalążkiem nowej światowej organizacji izb prawniczych. W 

poprzednich latach gospodarzami Konferencji byli m.in. Frankfurt, Montreal, Tokio. W 

tym roku w Konferencji wzięli udział przedstawiciele izb prawniczych z następujących 

miast: 

 Amsterdam 

 Barcelona 

 Chicago 

 Dżakarta 

 Filadelfia 

 Frankfurt 

 Ho Chi Minh 

 Hong Kong 

 Johannesburg 

 Londyn 

 Montreal 

 Nowy Jork 

 Paryż 

 Szanghaj 

 Tokio 

 Toronto 

 Warszawa 

 

W Konferencji wzięło udział 46 uczestników, a także kilkunastu zaproszonych gości i 

prelegentów. Szczegółowa lista uczestników, wraz z kontaktami dołączona została do 

niniejszego Sprawozdania. Jako jedyny przedstawiciel polskich korporacji prawniczych 

(i jedyny przedstawiciel korporacji z Europy Środkowej i Wschodniej) – wystąpił 

reprezentant warszawskiej OIRP (radca prawny Michał Wawrykiewicz, Zastępca 

Przewodniczącego Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie). 

 

Organizatorem tegorocznej Konferencji (dziewiątej) była izba adwokacka z Filadelfii – 

Philadelphia Bar Association, którą reprezentowała liczna grupa przedstawicieli, na 
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czele z jej dotychczasowym Kanclerzem p. mec. Williamem P. Fedullo oraz 

Kanclerzem-Elektem (urząd obejmie od 1 stycznia 2015 roku ) p. mec. Albertem S. 

Dandridge III.  Filadelfia jest piątą co do wielkości metropolią Stanów Zjednoczonych. 

Philadelphia Bar Association („PBA”) jest najstarszą izbą prawniczą w kraju, liczy sobie 

13.000 członków spośród 25.000 praktykujących adwokatów (przynależność do izby 

nie jest obowiązkowa). 

 

 

Przebieg Konferencji 

 

Konferencja rozpoczęła się 10 września 2014 roku wieczorem uroczystym bankietem, w 

którym uczestników powitali m.in. Prezes Sądu Najwyższego Stanu Pensylwania (Chief 

Justice of the Supreme Court of Pennsylvania) sędzia Ronald D. Castille oraz Kanclerz 

PBA mec. William P. Fedullo. W uroczystości uczestniczyli wybitni prawnicy Stanu 

Pensylwania, w tym kilku sędziów Sądu Najwyższego.  

 

Przez kolejne trzy dni, Konferencja odbywała się wedle napiętego programu, od godz. 

8:30 do ok. 16:30 (ostatniego dnia krócej). Szczegółowy plan Konferencji dołączony jest 

do niniejszego Raportu. Gospodarzami poszczególnych dni Konferencji, którzy użyczyli 

swoich sal konferencyjnych i infrastruktury – były duże firmy prawnicze z Filadelfii, 

Schnader Harrison Segal & Lewis LLP oraz Buchanan Ingersoll & Rooney PC oraz 

(ostatniego dnia) Independence Visitor Center. 

 

W trakcie poszczególnych dni Konferencji odbywały się wykłady oraz panele (4 tematy 

dziennie, 2 ostatniego dnia). Każdy wykład lub panel kończył się dyskusją uczestników 

Konferencji i pytaniami do wykładowców/panelistów. 

 

Należy podkreślić, że poziom merytoryczny wykładów i paneli był bardzo wysoki. 

Organizator zaprosił na Konferencję (w charakterze wykładowców/panelistów) 

wybitnych przedstawicieli doktryny, sądownictwa i praktyki prawniczej.  Wyjątkowo 

interesujące wystąpienia zaprezentowali w szczególności: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_Pennsylvania
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- prof. Yoshihisa Hayakawa z Uniwersytetu w Tokio (także praktykujący 

prawnik), 

- mec. Kenneth R. Feinberg z Waszyngtonu, 

- mec. Abraham C. Reich z Filadelfii, 

- sędzia Anne E. Lazarus (Sędzia Sądu Najwyższego Pensylwanii) z Filadelfii, 

- mec. Paul Kazarus z Filadelfii (zajmujący się etyką prawników w PBA).    

 

W trakcie trzech dni Konferencji uczestnicy Konferencji przedstawili prezentacje swoich 

Izb, opowiadając o zasadach ich funkcjonowania, strukturze, zasadach przynależności, 

sądownictwie dyscyplinarnym oraz ogólnych zasadach funkcjonowania systemu 

prawnego w kraju, z którego pochodzi dana, prezentowana izba prawnicza. Prezentacja 

warszawskiej OIRP (w programie Power Point) stanowi załącznik do niniejszego 

Sprawozdania.   

 

Niezwykle ciekawa, z punktu widzenia roli samorządów w życiu publicznym, była 

prezentacja izby tokijskiej - Tokyo Bar Association („TBA”), dokonana przez p. mec. 

Tsutomu Kuribayashi, Wiceprezesa TBA, a jednocześnie skarbnika. Z prezentacji tej, a 

także z panelu dotyczącego udziału i roli prawników w sytuacjach klęsk żywiołowych i 

katastrof (wykład p. mec. Eiji Yamahary z TBA) – uczestnicy Konferencji mogli 

dowiedzieć się jak ogromną rolę w życiu publicznym Japonii pełni izba adwokacka z 

Tokio.  Jest ona bardzo istotnym uczestnikiem różnych działań państwowych, stałym 

konsultantem rządu czy parlamentu. Na przykład po katastrofie w 2011 roku (wybuch 

wulkanu Fukushima) całą organizacją pomocy prawnej i wypłat odszkodowań 

państwowych dla tysięcy poszkodowanych i ich rodzin – zajmował się TBA, prowadząc 

te działania pro bono. TBA jest przy tym bardzo majętną organizacją, składki 

członkowskie jednego adwokata to ok. 4.000 USD rocznie. 

 

 

Nawiązanie kontaktów z zagranicznymi izbami biorącymi udział w Konferencji 

 

Przedstawiciel warszawskiej OIRP nawiązał ścisłe kontakty z przedstawicielami 

wszystkich izb prawniczych biorących udział w Konferencji. Po powrocie do Warszawy 

wysłane zostały przez przedstawiciela OIRP kurtuazyjne, indywidualne e-maile z 
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podziękowaniami do wszystkich uczestników Konferencji, na które przedstawiciel OIRP 

otrzymał odpowiedzi.  

 

Ponadto przedstawiciel OIRP prowadził kuluarowe rozmowy z osobami 

reprezentującymi obecne na Konferencji izby, na tematy interesujące OIRP w 

Warszawie, w szczególności: 

- współpracy dwustronnej i wielostronnej pomiędzy izbami (podpisanie 

bilateralnych umów pomiędzy izbami) w zakresie szkoleń aplikantów i szkoleń 

radców prawnych (oraz odpowiednio szkoleń prawników zagranicznych); 

- wspólnego pozyskiwania środków europejskich; 

- współpracy między izbami w innych zakresach, np. przy organizacji 

międzynarodowych konferencji. 

 

Szczególnie zaawansowane i konkretne rozmowy zostały przeprowadzone z 

następującymi osobami: 

 

1) mec. Pieter van Regteren Altena, Prezes amsterdamskiej izby adwokackiej 

(Amsterdam Bar Association) – ustnie zostało ustalone, że warszawska OIRP i 

izba amsterdamska podpiszą w niedługim czasie ogólną umowę o współpracy 

dwustronnej oraz podejmą szczegółowe rozmowy i ustalenia na temat 

wspólnego (lub także przy udziale innych izb) pozyskiwania środków 

europejskich, szkolenia prawników, wymiany międzynarodowej, organizacji 

wspólnych konferencji i wszelkich możliwych formach współpracy (biorąc pod 

uwagę także uznawanie punktów szkoleniowych); 

2) mec. Jani Trias, Członek Rady izby barcelońskiej (Barcelona Bar Association) 

odpowiedzialny za Departament Zagraniczny – ustalenia analogiczne jak z izbą 

amsterdamską; 

3) mec. Tsutomu Kuribayashi, Wiceprezes izby tokijskiej (Tokio Bar 

Association), a także mec. Eiji Yamahara, Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Zagranicznej TBA – ustalenia w zakresie podpisania umowy o dwustronnej 

współpracy pomiędzy OIRP w Warszawie a izbą tokijską (szczegóły do 

uzgodnienia); 
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4) mec. Greg Moore, Prezes izby montrealskiej (Bar of Montreal) oraz mec. Luc 

Deshaies, ustępujący Prezes izby montrealskiej - ustalenia w zakresie podpisania 

umowy o dwustronnej współpracy pomiędzy OIRP w Warszawie a izbą 

montrealską (szczegóły do uzgodnienia); 

5) mec. Alastair Douglas, Przewodniczący londyńskiego towarzystwa prawniczego 

(City of London Law Society) – rozmowy na temat możliwości szkolenia 

polskich prawników w Londynie, szczegóły na temat możliwości zostaną 

przedstawione w dalszej korespondencji z przedstawicielem OIRP; 

6) dr Michael Griem, Prezes frankfurckiej izby adwokackiej 

(Rechtsanwaltskammer Frankfurt) oraz dr Rudolf Lauda, Członek Rady 

odpowiedzialny za Współpracę Międzynarodową - ustalenia na temat wspólnego 

(lub także przy udziale innych izb) pozyskiwania środków europejskich, 

szkolenia prawników, wymiany międzynarodowej, organizacji wspólnych 

konferencji i wszelkich możliwych formach współpracy (biorąc pod uwagę także 

uznawanie punktów szkoleniowych); 

7) mec. Yu Piao, Zastępca Sekretarza Generalnego Komisji Spraw Zagranicznych 

izby pekińskiej (Beijing Lawyers Association) – ustalenia na temat ewentualnej 

współpracy między izbami, potencjalnego podpisania umowy dwustronnej; 

8) mec. Daniel A. Cotter, Prezes chicagowskiej izby adwokackiej (Chicago Bar 

Association) i mec. Aurora Abella-Austriaco, była Prezes izby i 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Międzyizbowej – ustalenia odnośnie 

podpisania dwustronnej umowy pomiędzy warszawską OIRP a izbą chicagowską 

(umówione zostało, że OIRP przedstawi projekt takiej umowy do akceptacji 

Chicago Bar Association), omówiono możliwość współpracy, wymiany 

prawników, wspólnego systemu rekomendacji oraz edukacji prawniczej – w 

szczególności mając na względzie fakt, że Chicago zamieszkuje druga co do 

wielkości na świecie populacja Polaków; 

9) mec. Albert S. Dandrige III, Kanclerz-Elekt filadelfijskiej izby adwokackiej 

(Philadelphia Bar Association) – ustalenia odnośnie podpisania dwustronnej 

umowy pomiędzy izbami i podjęcia współpracy (szczegóły do ustalenia drogą 

mailową lub telefoniczną); 

10) mec. Debra L. Raskin, Prezes nowojorskiej izby adwokackiej (New York City 

Bar Association) - ustalenia odnośnie potencjalnego podpisania dwustronnej 
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umowy pomiędzy izbami i podjęcia współpracy (szczegóły do ustalenia drogą 

mailową lub telefoniczną). 

 

 

Następna Konferencja World City Bar Leaders 

 

Następna Konferencja WCBL odbędzie się w 2015 roku w Barcelonie. Przedstawiciel 

Barcelona Bar Association osobiście zaprosił warszawską OIRP do udziału w tej 

konferencji. Dokładny termin oraz szczegóły zostaną podane w późniejszym czasie. 

 

 

Podsumowanie 

 

Konferencja została zorganizowana w sposób niezwykle profesjonalny, zwracał uwagę 

bardzo szczegółowy harmonogram i rygorystyczne przestrzeganie jego ram czasowych. 

Poziom merytoryczny był bardzo wysoki. Na Konferencji reprezentowane były 

najważniejsze izby prawnicze ze świata. World City Bar Leaders powoli przekształca się 

w międzynarodową, niezależną organizację izb prawniczych o bardzo ekskluzywnym 

charakterze (na razie bez wewnętrznej struktury organizacyjnej). Zważywszy na to, że 

warszawska OIRP jest jak dotąd jedynym przedstawicielem Europy Środkowej i 

Wschodniej w WCBL, a także na to, że udział w Konferencji owocnie przełożył się na 

nawiązanie bardzo bliskich kontaktów z przedstawicielami najważniejszych izb 

prawniczych na świecie, należy bardzo poważnie rozważyć kontynuowanie udziału w tej 

organizacji i udział w kolejnych konferencjach. 

 

 

___________________________________ 
Piotr Płachta, radca prawny 
Przewodniczący Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie 

 

____________________________________ 
Michał Wawrykiewicz, radca prawny  
Zastępca Przewodniczącego Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie 

 


