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Anna Wyrzykowska jako pierwszy prawnik z Polski 
Prezydentem AIJA 
 

Anna Wyrzykowska, partner WKB, objęła stanowisko Prezydent 
AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats/ International 
Association of Young Lawyers) i zainaugurowała swoją roczną 
kadencję. Anna jest pierwszą osobą z Polski, obejmującą 
przewodnictwo w prawdziwie globalnej organizacji prawniczej. 

Anna specjalizuje się w prawie nieruchomości, transakcjach M&A oraz 
prawie korporacyjnym. Kieruje praktyką nieruchomości i współkieruje 
zespołem French Desk. Jest również wpisana na listę wykładowców 
prawa spółek i prawa nieruchomości przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Warszawie oraz autorką licznych publikacji, w tym dwóch 

komentarzy z zakresu prawa spółek. 

„Objęcie stanowiska prezydenta AIJA to dla mnie ogromny zaszczyt, ale też wyzwanie. Wierzę w 
siłę wymiany poglądów i doświadczeń osób pochodzących z rożnych części świata i mających 
różnorodne pochodzenie społeczne, kulturowe czy etniczne. Dzięki takiemu dialogowi możliwe jest 
znajdowanie rozwiązań, które będą odpowiadać na liczne wyzwania, które niesie przyszłość, tym 
bardziej w świetle naszych ostatnich globalnych doświadczeń w czasie pandemii. Sposób 
wykonywania zawodu prawnika ulega zmianom i obserwujemy nowe trendy oraz postępującą 
transformacje, o której będziemy dyskutować w czasie mojej prezydentury. Cieszę się, że będę 
mogła reprezentować młodych prawników, ale i Polskę w tej dyskusji.” – powiedziała Anna 
Wyrzykowska. 

„Niezmiernie cieszymy się z wielkiego sukcesu Anny i serdecznie jej gratulujemy. To wielka 
przyjemność pracować co dzień z osobą, która jest liderką powszechnie rozpoznawalnej i działającej 
na globalną skalę organizacji prawniczej. Znamy Annę bardzo dobrze i wierzmy, że dzięki swojej 
osobowości, doświadczeniu i wiedzy mistrzowsko pokieruje AIJA w tym trudnym okresie. Trzymamy 
kciuki za to, by zrealizowała swoje ambitne plany. Jej sukces to dla nas także dowód na to, że 
wieloletnie wspieranie międzynarodowej działalności naszych prawniczek i prawników ma głęboki 
sens” – komentuje Aleksander Stawicki, partner współzarządzający WKB.  

AIJA jest międzynarodowym stowarzyszeniem prawników, którzy nie ukończyli 45 roku życia. Jest 
jedyną tego rodzaju globalną organizacją, liczącą obecnie około 4 tysięcy członków i działającą już 
prawie 60 lat. AIJA umożliwia nawiązywanie kontaktów i współpracę prawników z różnych krajów. 
W ramach tej organizacji istnieje 21 komisji zajmujących się różnymi dziedzinami prawa i praktyki 
prawniczej. 

WKB jest polską kancelarią prawniczą o międzynarodowym zasięgu, która skutecznie łączy 
kompetencje i doświadczenia ponad 100 osobowego zespołu ekspertów w ramach ponad 20 
specjalizacji. Dzięki siatce relacji z renomowanymi kancelariami i instytucjami z całego świata, pełni 
rolę doradcy na rynkach międzynarodowych. Jest także sprawdzonym partnerem dla kancelarii 
międzynarodowych, nie mających biur w Polsce. 
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