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W dniach 27-28 września 2021 roku miał miejsce kolejny, doroczny Kongres Federacji 

Zawodów Prawniczych (FBE). Tym razem miejscem obrad była Izba Adwokacka w Paryżu. 

Udział w Kongresie wzięło ok.200 przedstawicieli sposód 250 Izb członkowskich 

zrzeszających ok. 1 mln adwokatów i radców pracych z całej Europy. 

 

 
 



Tematem przewodnim obrad była szerokorozumiana pomoc prawna, obrona ofiar ataków 

terorystycznych, wyzwania prawników w obliczu kryzysu,  wtym kryzysu publicznej opieki 

medycznej czy konieczność aktywności poszczególnych prawników i izb ich zrzeszających w 

zakresie działalności “pro bono” na rzecz poszczególnych społeczeństw. 

 

Zaproszeni prelegenci mówili o podstawowych prawach człowieka - prawie do pomocy 

prawnej, prawie do życia, zdrowia i godności. Byli zgodni co do faktu, że koniecznym jest silna 

pomoc prawna oferowana przez państwo, samorząd czy poszczególne organizacje. 

 

Konkluzja dyskusji unaoczniła, że sama skuteczność świadczonej pomocy prawnej lub 

wsparcie “pro bono” jest niestety różne w całej Europie. “Najlepsze” wsparcie prawne wciąż 

oferowane jest ludziom dobrze sytuowanym materialnie. Dlatego, Ci w gorszej sytuacji winni 

otrzymać pełne wsparcie ze strony państwa w zakresie ich obsługi prawnej. Podjęto rozważania 

czy w tym zakresie nie powinien zostac stworzony lub jeszcze bardziej rozbudowany system 

ubezpieczeń prawnych dla najbardziej potrzebujących. 

 

Paneliści podnieśli również, iz toga prawnika winna być symbolem swobodnego dostępu do 

wymiaru sprawiedliwości oraz prawa do właściwej i skutecznej obrony, dając głos tym którzy 

go nie mają.  

 

 
 

Kolejny panel przyniósł reflekcję nad prawami ofiar ataków terorystycznych. Państwo samo w  

sobie winno być z automatu stroną ponoszącą konsekwencje tych aktaków i tym samym  

niwelować cierpienia ich ofiar. Tylko państwo jest w stanie w pełni zapewnić odpowiednią 

rekompensatę, sprawną pomoc, unikając tym samym dodatkowej traumatyzacji ofiar. 

Włączone w ten proces winny być i są oczywiście  również firmy ubezpieczeniowe, których 

udział w  tym zakresie nie powienien być symboliczny.  

 



 
 

Paneliści podkreślali, że poszczególne rządy państw winny dążyć do zapewnienie 

bezpieczeństwa swoim obywatelom poporzez udzelanie gwarancji bezpieczeństwa i pełnej 

opieki na przypadek zaistnienia nadzwyczajnych zdarzeń. 

 

 
 

Oczywiście podaczas Kongresu był również widoczny nasz poznański wkład. Jako 

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka FBE miałem przyjemność przed Walnym 

Zgromadzenia Członków Federacji zdać pełen raport z aktywności kierowanej przeze mnie 

Komisji za ostatnie 18 miesięcy. Raport został przyjęty jednogłośnie tak samo jak 

zaproponowane przez Komisję Praw Człowieka  uchwały w sprawie łamania praw człowieka    

i prawników w Turcji, Afganistanie, Kolumbii czy na Białorusi. Przegłosowana została również 

uchwała na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy związana z migracją ludności                               

i uchodźcami, włączając w to sytaucję na granicy Białorusi z Litwą i Łotwą (pełnie teksty 

uchwał na stronie www.fbe.org). 
 

 
 



 

 

Kolejny Kongres zaplanowany jest na rok 2022, tym razem w Sofii. 
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