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DRODZY CZYTELNICY,
z ogromną przyjemnością oddajemy w Wasze ręce
najnowsze wydanie Magazynu Studenckiego
INDEX. W numerze znajduje się wiele ciekawych
artykułów, poruszających zarówno tematykę
zagadnień prawnych, jak również skupiających
się na studenckiej działalności dodatkowej.
W INDEXIE znajdziecie ciekawy artykuł
poświęcony tematyce prawa nieruchomości,
przygotowany przez Partnera ELSA Poland - firmę
EY. Prawnicy z Kancelarii Linklaters z kolei
przybliżą problematykę sprzedaży dostępu do kont
z grami wideo.
Dwa niezwykle interesujące artykuły zostały
poświęcone prawom człowieka - pierwszy
z nich, autorstwa Elizy Rutynowskiej z Polskiego
Towarzystwa
Prawa
Antydyskryminacyjnego
zwraca
uwagę
na
polski
problem
z
przeciwdziałaniem
dyskryminacji
z wykorzystaniem środków prawnokarnych, zaś
Emilia Staniak z Komitetu Prawnego ELSA Poland
skupia się w swoim tekście na zagadnieniu klauzuli
sumienia.
Duża część wydania poświęcona jest studentom ich sytuacji na rynku pracy i dodatkowym
aktywnościom. Angelika Zarzycka, Koordynator
Badania "Studenci prawa w Polsce" prezentuje
najciekawsze wnioski płynące z tegorocznej,
dwudziestej edycji Badania, a Agnieszka Gaca
z Fundacji Rozwoju Naukowego ELSA Poland
odkrywa możliwości, które płyną z dodatkowej
aktywności studenckiej. Czytelnicy mają również
okazję poznać nieco bliżej Studenckie Poradnie
Prawne.
To wszystko gwarantuje Wam, Drodzy Czytelnicy,
niezwykle interesującą lekturę, czego z tego
miejsca ogromnie Wam życzę. Mam również
nadzieję, że nasi autorzy zainspirują Was do
podejmowania
dodatkowych
działalności
i
wykorzystywania studenckich lat w maksymalnym
stopniu.

Anna Gołdyńska
Wiceprezes ds. Marketingu
ELSA Poland
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NIERUCHOMOŚCI – PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ,
A MOŻE I PRZYSZŁOŚĆ...
Kamil Osiński
Lider Prawa Nieruchomości
Kancelaria EY Law
Czy Benjamin Franklin miał jakąś nieruchomość? Możliwe, że tak. Dlaczego zatem w jednej ze swoich
najsławniejszych refleksji stwierdził, że w życiu pewna jest tylko śmierć i podatki? Tego pewnie nie
dowiemy się ale nie ulega wątpliwości, że nieruchomości są trwałym i nieodzownym elementem
otaczającej nas rzeczywistości.
Nieruchomości zawsze były, są i śmiało można
założyć, że będą. Zmienia się tylko sposób ich
zagospodarowania oraz korzystania z nich.
Z uwagi zatem na ponadczasowość nieruchomości,
w ramach poniższego artykułu chciałbym Was
zabrać w krótką podróż po nieruchomościach,
która być może dla niektórych z Was okaże się
podróżą na całe życie.
Nieruchomości nie są specjalnie eksponowane
w ramach standardowych studiów prawniczych.
Ich elementy pojawiają się jedynie tylko w ramach
wykładów oraz zajęć z zakresu prawa cywilnego
czy
też
dedykowanych
wykładów
specjalizacyjnych. Jest to niewątpliwie mankament
edukacji prawniczej ponieważ o ile w dorosłym
i zawodowym życiu możemy nie mieć do czynienia
ze spółkami czy prawem karnym, o tyle
nieruchomości są nieodzownym elementem
zarówno samodzielności
jak i gromadzenia
kapitału. Nieruchomości zaspokajają bowiem
podstawowe
potrzeby
mieszkaniowe
oraz
inwestycyjne. Co więcej, mniej lub bardziej
świadomie wszyscy jesteśmy konsumentami
nieruchomości. Z jednej bowiem strony mieszkamy
w nich, uczymy się, pracujemy a z drugiej
spędzamy wolny czas czy robimy zakupy. To
wszystko sprawia, że nieruchomości to wdzięczny
temat nie tylko do zainteresowania w wolnym
czasie ale także do związania z nim swojej
przyszłości zawodowej. W tym drugim przypadku
z pomocą przychodzi różnorodność zagadnień
dotyczących nieruchomości, ich kompleksowość,
wieloaspektowość a obecnie także innowacyjność.
Nie ulega wątpliwości, że w nieruchomościach
prawie każdy znajdzie coś dla siebie. Zajmowanie
się nieruchomościami może mieć bowiem wiele
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płaszczyzn, które mogą nie być widoczne
na pierwszy rzut oka. Można zajmować się nimi
od strony prawnej np. badając ich stan prawny,
kupując,
sprzedając
czy
wynajmując.
O nieruchomości można się procesować
np. w zakresie zasiedzenia, wywłaszczenia czy też
ustanawiania przeróżnych służebności jak dostęp
do drogi publicznej. Można także zajmować się
nimi od strony komercyjnej oraz rachunkowej,
możnaje
projektować,
budować,
wyceniać
a także można nimi zarządzać. Nieruchomości
to także innowacje, technologia oraz kwestie
środowiskowe. Często w nieruchomościach jak
w lustrze można zobaczyć stan rozwoju
gospodarczego, oczekiwania, tendencje czy też
aktualne możliwości.
W ramach Kancelarii EY Law, przy wsparciu
naszych kolegów z innych service lines EY,
podchodzimy do nieruchomości wieloaspektowo,
wiedząc że stanowią one istotną część naszego
świata.
Zapewniając
naszym
klientom
kompleksowe doradztwo, zajmujemy się całym
cyklem życia nieruchomości i każdym jego
poszczególnym elementem. Dopiero bowiem
rozumiejąc
złożoność
funkcjonowania
nieruchomości można zapewnić nie tylko wysokiej
jakości usługę doradczą ale także proponować
usprawnienia oraz innowacyjne rozwiązania, które
na koniec dnia służą nam wszystkim.
Dzisiejsze nieruchomości to już nie tylko
pojedyncze i niezależne od siebie elementy
ale często części większej całości tj. tkanki
miejskiej. Deweloperzy coraz częściej w ostatnich
latach rozpoczynają projekty, które obejmują nie
jeden samodzielny budynek czy też osiedle ale
tworzą przestrzeń miejską o wielofunkcyjnym
charakterze mieszkaniowo-usługowo-biurowym.

Powyższe potwierdza to, że nieruchomości
zmieniają się, próbując nadążyć za zmieniającym
się otoczeniem, którego są nieodzowną częścią.
Niewątpliwie zatem nieruchomości mogą stać
się ciekawą przygodą na całe życie. Nie oznacza
to jednak, że będzie to przygoda szybka, łatwa
i prosta. Zajmowanie się nieruchomościami
na "wyższym poziomie" wymaga bowiem dzisiaj
multidyscyplinarności.
Dobry
prawnik
nieruchomościowy to już bowiem nie tylko ekspert
posiadający szczegółową wiedzę prawną ale także
posiadający szereg innych umiejętności jak:
umiejętność zarządzania projektem, zarządzania
zespołem czy też prowadzenia negocjacji.
Co więcej, powinien mieć on także wiedzę
biznesową oraz „świadomość komercyjną”. Im
lepiej bowiem prawnik rozumie sens transakcji
oraz zakładane cele, o tyle łatwiej mu będzie
przygotować poradę czy strukturę na miarę
oczekiwana biznesu. Z kolei zmieniający się rynek,
nowe wyzwania czy też nowe regulacje prawne,
wymagają stałego rozwijania wiedzy oraz
umiejętności.
O ile zatem przygoda z nieruchomościami
nie należy do najłatwiejszych, o tyle niesie
ona ze sobą dużą dozę różnorodności, wyzwań
oraz możliwości. Jednak przede wszystkich
nieruchomości dają unikatową możliwość zdobycia
wiedzy oraz wielu cennych umiejętności, które
łącznie
będą
doskonałym
życiowym
wyposażeniem. Może zatem warto spróbować?

O Kancelarii EY Law
Kancelaria EY Law funkcjonuje w ramach polskiej
struktury EY od 2009 r. Oferuje innowacyjne
i
kompleksowe
rozwiązania
wdrażane
we
współpracy
z
zespołami
doradztwa
biznesowego, transakcyjnego i podatkowego EY.
Każdego dnia specjaliści Kancelarii EY Law
stawiają czoła najbardziej złożonym problemom
biznesowym, pomagając dostosowywać się do
ciągle zmieniającego się środowiska regulacyjnego
i biznesowego.
Zespół EY Law obejmuje prawie 50 osób (głównie
adwokatów
oraz
radców
prawnych)
zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu,
Krakowie i Katowicach.
Specjalizacja Kancelarii EY Law obejmuje przede
wszystkim następujące dziedziny prawa: Prawo
korporacyjne i M&A, Prawo nieruchomościowe,
Prawo pracy, Ochronę danych osobowych, Prawo
IP/IT oraz Nowych Technologii, Prawo bankowe,
Prawo energetyczne, Pomoc publiczną oraz Prawo
środowiskowe.
Z uwagi na zapotrzebowanie na profesjonalne oraz
kompleksowe doradztwo prawne, Kancelaria
rozwija się w szybkim tempie, sukcesywnie
umacniając swoją pozycję na polskim rynku usług
prawnych.
Ich
jakość,
innowacyjność
proponowanych rozwiązań a także zaangażowanie
w zrozumienie oczekiwań klientów znajduje swoje
potwierdzenie nie tylko w opiniach klientów ale
także w prestiżowych rankingach prawniczych,
takich jak Legal 500 i Chambers & Partners.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej: www.ey-law.pl
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POLSKIE ‘NIE’ DLA MIĘDZYNARODOWYCH
STANDARDÓW PRAWNOKARNEJ OCHRONY
MNIEJSZOŚCI
Eliza Rutynowska
Specjalistka ds. rzecznictwa
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Przestępstwa
motywowane
nienawiścią
w Polsce podlegają sankcjom karnym, jeżeli
sprawca dopuszcza się znieważenia, grożenia lub
przemocy (w tym naruszenia nietykalności
cielesnej) jednostek lub grup społecznych
ze względu na ich pochodzenie narodowe,
etniczne,
przynależność
wyznaniową
lub
bezwyznaniowość, a w niektórych przypadkach
również
ze
względu
na światopogląd lub poglądy polityczne. Ustawa
nie chroni tym samym w stopniu kwalifikowanym
ofiar przestępstw motywowanych uprzedzeniami
ze względu na orientację seksualną, tożsamość
płciową, wiek, niepełnosprawność i płeć. Przyjęcie
przez rząd rekomendacji przedstawionych Polsce
w ramach ostatniego Powszechnego Przeglądu
Okresowego, odbywającego się w ramach Rady
Praw Człowieka ONZ, w 2017 r., zdawało się być
jaskółką zwiastującą dobre zmiany w zakresie
poszerzenia prawnokarnej ochrony tych grup
społecznych.
Rząd polski oficjalnie zaakceptował przedstawione
rekomendacje nowelizacji prawa w zakresie
przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści –
z założeniem rozszerzenia katalogu cech
chronionych obecnego w obowiązującym kodeksie
karnym.
Zmiana dotyczyłaby dodania takich przesłanek
jak
wspomniane
już
wiek,
płeć,
niepełnosprawność, orientacja seksualna oraz
tożsamość płciowa. Polskie Towarzystwo Prawa
Antydyskryminacyjnego w dniu 25 września 2017
r. zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości
z pisemnym wnioskiem o informację na temat
harmonogramu prac legislacyjnych mających
na celu realizację ONZ-owskich rekomendacji
dotyczących
przestępstw
popełnianych

z
nienawiści.
Ministerstwo
na
wniosek
odpowiedziało pismem datowanym na 2 marca
2018 r., w którym stwierdzono, że kwestia
ta nie znajduje się obecnie wśród najpilniejszych
oraz najistotniejszych potrzeb społecznych,
potrzeb wymiaru sprawiedliwości oraz, co
ciekawe,
rekomendacji
organizacji
międzynarodowych.
Postępowanie
Ministerstwa
Sprawiedliwości
wzbudza wiele wątpliwości. Doszło bowiem
do
wyraźnego
podważenia
złożonej
na
międzynarodowym
plenum
deklaracji
przyznającej
konieczność
przeprowadzenia
określonych zmian prawnych. Przestępstwa
z nienawiści stały się dosyć niewygodnymi
czynami zabronionymi. Ich penalizacja prowadzi
bowiem de facto do uznania przez państwo,
że
społeczeństwo
nie
jest
jednolite,
oraz że występują w jego ramach poważne
konflikty. Wśród niemal czterdziestu milionów
obywateli i obywatelek funkcjonują grupy
narażone w większym stopniu na agresję
o charakterze ksenofobicznym.
Analizując dotychczasową postawę rządu wobec
grup systemowo marginalizowanych, takich jak
na przykład osoby należące do społeczności
LGBT+, nie należy zapominać o wzmożonej
aktywności prokuratury choćby w zakresie prób
dokonania
transkrypcji
aktów
małżeństwa
zawartych przez osoby tej samej płci za granicą,
gdzie do postępowań tych mają obowiązek
wstępować prokuratorzy (zgodnie z pismem
wystosowanym przez zastępcę Prokuratora
Generalnego Zbigniewa Hernanda z grudnia 2016
r.). Nie można również pominąć postawy polskiego
rządu zaprezentowanej przy okazji pytania
prejudycjalnego, wniesionego przez sąd rumuński
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do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
na temat definicji małżeństwa w unijnej
dyrektywie z 2004 roku dotyczącej swobody
przepływu osób. Sąd zapytał, czy definicja
współmałżonka (zgodnie z dyrektywą określanego
jako członek rodziny) obejmuje partnera tej samej
płci.
W kwietniu 2017 roku Ministerstwo Spraw
Zagranicznych wystosowało w imieniu polskiego
rządu pismo
do
prezesa
Trybunału
Sprawiedliwości UE, w którym przedstawiło swoją
propozycję rozstrzygnięcia sprawy. W opinii
polskiego rządu pierwszeństwo w definiowaniu
pojęcia „współmałżonka” powinno mieć prawo
krajowe. W praktyce oznaczałoby to, że na
przykład w Polsce sądy miałyby za takowego
uznawać jedynie osoby innej płci.
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Powyższe
działania
prokuratury,
obecnie
sprzężonej z Ministerstwem Sprawiedliwości
w sposób bezpośredni, prezentują dosyć ponury
obraz
sytuacji
w
Polsce
w
zakresie
przeciwdziałania dyskryminacji z wykorzystaniem
środków prawnokarnych.

ILE KOSZTUJĄ STUDIA? I JAK ODCIĄŻYĆ SWÓJ
BUDŻET, ROBIĄC TO, CO LUBISZ?
Agnieszka Gaca
Członek Zarządu
Fundacja Rozwoju Naukowego ELSA Poland
Studia w Polsce, co do zasady, są bezpłatne, ale czy na pewno oznacza to, że możemy efektywnie
kształcić się na publicznych uczelniach wyższych bez większych nakładów finansowych? Gdzie
studenci mogą szukać oszczędności i jak mogą odciążyć swój budżet? Skąd zapewnić dodatkowe
wpływy?
Każdy z nas ma świadomość wydatków, które
muszą zostać poniesione przez studenta. Jeśli
wyjechaliśmy na studia do innego miasta, główną
opłatą, jaką będziemy ponosić, będą koszty
wynajęcia pokoju lub mieszkania. Dodatkowo
dochodzą wydatki związane stricte ze studiami –
zakup podręczników, kodeksów albo ksero.
Oprócz tego student to osoba z natury bardzo
towarzyska, a wyjścia ze znajomymi również
kosztują. Tak samo jak wszelkie wyjazdy czy też
udział w większości konferencji naukowych.
Na potrzeby odpowiedzi na pytanie zadane
w
tytule
tego
artykułu
postanowiłam
przeprowadzić krótką ankietę wśród znajomych
reprezentujących wydziały prawa i administracji
z różnych części Polski. Uzyskałam odpowiedzi
od kilkunastu osób, spośród których większość
przeprowadziła się do miasta, w którym studiuje
lub studiowała. Po wstępnej analizie zebranych
danych okazało się, że student prawa mieszkający
w innym mieście niż rodzinne przeciętnie
potrzebuje około 1500 zł miesięcznie. Ważnym
wnioskiem jest to, że miesięczne wydatki
ponoszone przez studenta wzrastają średnio
trzyipółkrotnie w przypadku przeprowadzki.
Na utrzymanie mieszkania ankietowani studenci
poświęcają ponad połowę wszystkich kosztów,
których ponoszenie deklarują.
Drugie miejsce zajmują koszty związane
z życiem codziennym – żywność, rozrywki. Tutaj
wydawane jest około 500 zł miesięcznie.
Oczywiście osoby, które nie przeprowadziły
się do innego miasta, deklarują mniejszy wydatek
w tej kategorii (niemal dwa razy mniejszy od ich
mieszkających
poza
domem
kolegów
i koleżanek!). Zaskakującym dla mnie wnioskiem

jest niski koszt pomocy naukowych ponoszonych
w trakcie semestru – średnio jest to wydatek
około 170 zł. Duży wpływ w tym zakresie ma na
pewno rok studiów i wydział, a także dostępność
do materiałów naukowych online. Zdecydowana
większość moich znajomych, która udzieliła
odpowiedzi, otrzymuje wsparcie od rodziny, które
w całości pokrywa ich potrzeby.
Swoją ankietę udostępniłam wśród znajomych,
z których zdecydowana większość angażuje
sięw działalność pozanaukową, rozwija się nie
tylko podczas zajęć na studiach, korzysta z
naukowych wyjazdów studenckich. Jednak tylko
jedna osoba wskazała, że skorzystała z pomocy
finansowej innej niż ta udzielana przez uczelnię, na
której studiuje. Biorąc pod uwagę te dwa aspekty
– polepszania swoich umiejętności poza
wyznaczonym planem zajęć oraz niepobierania
dodatkowych świadczeń – można zauważyć, że
być może studenci nie wiedzą o wielu
możliwościach, które ułatwiłyby im korzystanie
z inicjatyw, w których i tak biorą już udział, bądź
pokryłyby część wydatków, które i tak poniosą.
Istnieje niezliczona ilość środków, z których można
skorzystać. Pierwszym i najbardziej oczywistym
jest praca dodatkowa. Niestety w świecie młodych
prawników ta w największym stopniu odciążająca
budżet praca byłaby w prawie każdym przypadku
w ogóle niezwiązana z kierunkiem studiów, jaki
wybraliśmy. Sytuacja studentów prawa na rynku
pracy na pewno ulega poprawie, jednak odpłatne
praktyki
w
niektórych
miastach
Polski
są praktycznie nieosiągalne. Nadal ponad 40%
studentów prawa nie otrzymuje wynagrodzenia
za swoją pracę w trakcie praktyk (dane z wyników
Badania Studenci Prawa w Polsce 2018). Co jeśli
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wolelibyśmy poszerzać swoje zainteresowania
związane z prawem i jednocześnie zwiększyć
swoje wpływy?
Jeśli nie mieliśmy tyle szczęścia, aby zdobyć
wystarczająco płatną pracę w naszym przyszłym
zawodzie, zawsze możemy starać się otrzymać
stypendium rektora dla zdolnych studentów.
Możliwe jednak, że do otrzymania takiej pomocy
będą potrzebne osiągnięcia naukowe, artystyczne
lub sportowe, a nie tylko średnia ocen. Wyjazd
na konferencję i sam udział w niej kosztują –
co wtedy? Przede wszystkim uczestnikom
aktywnie biorącym udział w takim wydarzeniu
polecam złożenie wniosku do dziekana z prośbą
o dofinansowanie. Prezentując swój referat na
konferencji,
reprezentujesz
również
swój
uniwersytet i jest to dobra podstawa do ubiegania
się o wydziałowe fundusze.
To tylko jedna z opcji, ta najbardziej podstawowa.
Istnieje oczywiście szereg innych instytucji,
o których pomoc możemy się ubiegać –
samorządy,
fundacje,
stowarzyszenia
czy
przedsiębiorstwa. Oprócz stypendiów dostępnych
na
wydziale,
w zależności od swoich potrzeb, znajdziesz też
inne, o które możesz się starać. Jedne z nich będą
uzależnione od wyników w nauce, inne natomiast
będą bardziej socjalne i będą brały pod uwagę
sytuację materialną potencjalnego beneficjenta.
Możesz się też starać o funkcję ambasadora marki
jednej z firm na wydziałach prawa i administracji.
Coraz częściej oprócz szkoleń z umiejętności
miękkich i zapoznania z działalnością danego
podmiotu takie osoby mogą liczyć na wsparcie
finansowe.

Być może macie jednak jeszcze większe ambicje
i nie chcecie tylko uczestniczyć w konferencjach
naukowych, ale również skorzystać z podszkolenia
swoich umiejętności w danej dziedzinie na
przykład poprzez udział w szkole prawa. Trwającej
tydzień.
I do tego za granicą. Co teraz? Koszt takiego
wydarzenia raczej nie mieści się w naszych 1500 zł
miesięcznie. W takim przypadku warto szukać
stowarzyszeń i fundacji, które chcą wesprzeć
pogłębianie wiedzy studentów prawa.
Jedną z takich możliwości jest Fundacja Rozwoju
Naukowego ELSA Poland, która przyznaje środki
również
na
bierne
uczestnictwo
także
w
wydarzeniach
międzynarodowych,
jeśli
oczywiście
ich
tematyka
jest
zbieżna
z faktycznymi zainteresowaniami, które student
zaprezentuje w swoim wniosku.
Z obserwacji i doświadczenia wiem, że niewielu
studentów poszukuje alternatywnych źródeł
finansowania, mimo ich dostępności. Tymczasem
korzystając ze wsparcia różnych instytucji,
jesteśmy w stanie obniżyć swoje miesięczne
koszty transportu oraz życia codziennego, na które
składają się też wyjazdy naukowe (według
ankietowanych to około 600 zł miesięcznie)
Następnym razem zamiast szybkiego poddania się
i stwierdzenia „to nie na moją kieszeń” poszukajcie
instytucji mogących pomóc, bo może się okazać,
że zaoszczędzenie nawet do kilkuset złotych nie
będzie problemem. Dodatkowy wyjazd naukowy
wcale nie musi stać się kosztem nie
do przeskoczenia w szczupłym studenckim
budżecie.

Fundacja Rozwoju Naukowego ELSA Poland powstała w 2017 roku z inicjatywy Europejskiego
Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Misją Fundacji jest pomoc studentom, którzy chcą
rozwinąć swój naukowy potencjał i zgłębiać wiedzę związaną ze swoimi zainteresowaniami. Fundacja
dofinansowuje udział w konferencjach naukowych, uczestnictwo w szkołach prawa czy wyjazdy
na popularne wśród Elsowiczy ELSA Delegations. Ze wsparcia może skorzystać każdy student
lub absolwent wydziału prawa i administracji, który nie ukończył 26. roku życia. O szczegóły dotyczące
uzyskania dofinansowania zapytaj Grupę Lokalną ELSA w Twoim mieście lub Fundację, wysyłając
wiadomość na adres biuro@rozwojnaukowy.pl.
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SPRZEDAŻ DOSTĘPU DO KONT Z GRAMI WIDEO –
ZŁOTY INTERES CZY NARUSZENIE PRAWA?
Michał Pękała, LL.M., Associate
Praktyka TMT/IP, Kancelaria Linklaters

Aleksander Skórczyński, Phd. Candidate
Praktyka TMT/IP, Kancelaria Linklaters

Jedna z podstawowych zasad handlu brzmi
„kup taniej, sprzedaj drożej”. Specyficzna
interpretacja tej maksymy rozpowszechniła
się ostatnio wśród użytkowników internetowych
serwisów aukcyjnych, które umożliwiają sprzedaż
(za kwoty nieprzekraczające często kilku złotych)
dostępu do osobistych kont użytkowników
na platformach oferujących cyfrową dystrybucję
i dostęp do gier wideo. Niewątpliwie w pojęciu
osoby (lub podmiotu) oferującej taki dostęp
do swojego konta”, ekonomicznie korzystne
wydaje się kupno gry wideo za cenę np. 80 złotych
połączone z odpłatnym udostępnianiem dostępu
do
niej
nieograniczonej
liczbie
dalszych
użytkowników. Powstaje natomiast pytanie
czy takie działanie może naruszać prawa
podmiotów trzecich oraz jaką odpowiedzialność
ponoszą sprzedawcy?
Platformy cyfrowej dystrybucji gier wideo, takie
jak Steam czy PlayStation Network (PSN)
umożliwiają zakup oraz korzystanie z gier wideo w
formie cyfrowej bez konieczności zakupu
fizycznych nośników. Potencjalny nabywca,
zamierzający kupić interesujący go tytuł,
zobowiązany jest wcześniej zarejestrować konto w
konkretnym serwisie i podać swoje podstawowe
dane (np. adres e-mail, numer karty kredytowej,
kraj zamieszkania). Rejestracja i założenie konta z
perspektywy prawnej jest zawarciem umowy
pomiędzy użytkownikiem końcowym właścicielem
platformy (przykładowo w przypadku Steam
właścicielem jest Valve Corporation LLC, a w
przypadku PSN – Sony Interactive Entertainment
Inc.).Nazwy takich umów różnią się w zależności
od konkretnej platformy – bywają określane jako
EULA
(ang.
end-user
licensing
agreement),
umowy

subskrypcyjne (ang. user subscriber agreement)
lub w inny sposób.
Umowy te zawierają
najczęściej dwa istotne zapisy. Po pierwsze,
użytkownik uzyskuje ograniczoną licencję na
niekomercyjne korzystanie z serwisu będącego
przedmiotem
praw
autorskich
właściciela
platformy. Ponadto, rejestracja i korzystanie z
platformy wiąże się również z obowiązkiem
zaakceptowania regulaminu świadczenia usług
(ang. Terms and Conditions).
Podobny charakter ma zakup gry wideo przez
użytkownika posiadającego już aktywne konto
w konkretnym serwisie. Konta na platformach
dystrybucji cyfrowej pełnią funkcję swoistej
„przechowalni”, „listy” nabytych gier – są zbiorem
licencji,
uprawniających
do
korzystania
w ograniczonym zakresie z autorskich praw
majątkowych będących własnością producentów
lub wydawców gier.
W ujęciu prawnym zakup gry np. w serwisie Steam
lub PSN to, podobnie jak w przypadku zakładania
samego konta, zawarcie osobnej umowy
licencyjnej między użytkownikiem a właścicielem
praw do gry. Ponadto, umowa taka najczęściej albo
zawiera w sobie regulamin świadczenia usług
drogą elektroniczną, albo odsyła do niego w
postaci odpowiedniego linku. Użytkownik zatem
staje się stroną kolejnej umowy i musi
zaakceptować warunki korzystania z oferowanych
mu usług, choć tym razem nie dotyczą one usług
platformy, a określają zasady korzystania z samej
gry. Przykładem ilustrującym zobowiązanie gracza
do przestrzegania zasad korzystania z gry jest
niedawny „ban” nałożony przez Electronic Arts
na użytkownika, który w grze Battlefield V obniżył
poziom detali grafiki poniżej poziomu minimalnego
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przewidzianego w ustawieniach, za pomocą
sterowników karty graficznej z poziomu systemu
operacyjnego.
Powyższe ilustruje, ile potencjalnych stosunków
prawnych (od 2 do nawet 4) powstaje zanim
użytkownik zobaczy pierwszy ekran wczytywania
gry. Jednak jak omawiane kwestie prawne mają
się do kwestii udostępnia kont do gry?
Najczęściej zarówno opisane powyżej umowy
licencyjne,
jak
i
regulaminy
zawierają
postanowienia zabraniające sprzedawać, kupować,
wymieniać, przenosić lub w inny sposób
udostępniać podmiotom trzecim licencjonowanych
dóbr. Przez podmioty trzecie należy tutaj rozumieć
również kupujących „dostęp” do konta za pomocą
serwisów aukcyjnych.
Takie podwójne zabezpieczenie swoich interesów
przez właścicieli praw może – zdaniem niektórych
- wydawać się nadmierne i zbyteczne. Wydaje się
jednak zrozumiałe, biorąc pod uwagę koszty i ilość
pracy włożoną w stworzenie gry.
Ogłoszenie zatytułowane przykładowo „Sprzedam
dostęp do konta Steam – gra AAA” potencjalnie
narusza zatem kilka odrębnych stosunków
zobowiązaniowych
–
umowę
licencyjną
oraz warunki korzystania z gry zawarte
z właścicielem gry, jak również zaakceptowany
przez
użytkownika
regulamin
korzystania
z serwisu, a potencjalnie także umowę licencyjną
na korzystanie z serwisu jako odrębnego
przedmiotu prawa autorskiego. Konsekwencją
takich naruszeń może być usunięcie konta wraz
z jego zawartością bez możliwości zwrotu
wydatków
poniesionych
na
zakup
gier,
zablokowanie dostępu do gry, a czasem również
trwały zakaz korzystania z oferowanych usług.
W polskim stanie prawnym instrumenty
przeciwdziałające procederowi sprzedaży dostępu
do gier przypisanych do indywidualnego konta
mogą
być
wywodzone
np.
z
ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Możliwe jest przykładowo dochodzenie przez
uprawnionego żądania zaniechania naruszenia,
usunięcia skutków naruszenia, naprawienia
wyrządzonej szkody oraz wydania uzyskanych
korzyści
przez
naruszyciela.
Ponadto,
za
rozpowszechnianie
bez
uprawnienia,
albo wbrew jego warunkom cudzego utworu
potencjalnemu sprawcy może grozić również
odpowiedzialność karna.
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W orzecznictwie Sądu Najwyższego pojęcie
rozpowszechniania
zdefiniowane
zostało
w wyroku z dnia 16 lutego 1987 r., WR 28/87
dość szeroko jako „(…) czynienie określonych
przedmiotów
publicznie
dostępnymi
przez
udostępnienie ich treści szerszemu i bliżej
nieokreślonemu kręgowi osób”. Istnieją zatem
argumenty przemawiające za tym, że aukcja, której
przedmiotem
jest
sprzedaż
dostępu
do konta – gdzie liczba dostępnych „produktów”
(a więc de facto samych danych niezbędnych
do zalogowania) jest często określona w setkach
lub tysiącach – może spełniać przesłanki tak
pojmowanego bezprawnego rozpowszechniania.
Walka z procederem sprzedaży dostępu
do kont wymaga inicjatywy zainteresowanych
podmiotów. Z przyczyn związanych często
z wysokimi kosztami dochodzenia swoich praw,
przy jednoczesnej niskiej wartości poszczególnych
„przedmiotów”
naruszenia
oferowanych
na aukcjach, a także w związku z niechęcią
wydawców
i
developerów
do
ścigania
użytkowników, proceder ten pozostaje często
bezkarny.
Warto podkreślić również, że serwisy aukcyjne,
na których pojawiają się takie oferty argumentują
często
(niezależnie
od
słuszności
takich
argumentów), że są bezradne i mogą jedynie
czekać na zgłoszenie naruszenia przez właścicieli
praw, a dopiero w konsekwencji decydować
się na ewentualne usuwanie aukcji.
Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć,
że handlarze dostępami do kont z grami
na platformach dystrybucji cyfrowej narażają
się na potencjalną odpowiedzialność na dwóch
płaszczyznach: cywilnej – wobec właścicieli
zarówno
platform
dystrybucji
cyfrowej
jak i właścicieli praw do gier, oraz karnej. Niestety,
dopóki wojny z tym procederem nie wypowiedzą
sami zainteresowani, aukcje z dostępami do gier
nie znikną szybko z serwisów internetowych.
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STUDENCI NA RYNKU PRACY
Angelika Zarzycka
Dyrektor ds. Public Relations
ELSA Poland
Lata upływają, rynek prawniczy się rozwija, a problemy studentów prawa pozostają te same. Dalej
największą bolączką są praktyki nieodpłatne i te odbywające się bez żadnej umowy. Również
w kwestii jakości kształcenia zdaniem studentów nie jest idealnie. Co trzeci nie polecałby swojego
wydziału innym. Takie wnioski płyną z dwudziestej edycji Badania „Studenci prawa w Polsce”.
Badanie
co
roku
obejmuje
pytania
z segmentów takich jak: jakość kształcenia,
aplikacja i zawody prawnicze, praktyki oraz ocena
rynku
prawniczego.
Ankietowani
proszeni
są o ocenę poszczególnych aspektów na ich
wydziale, jak dostęp do pomocy naukowych,
czy działalność pozanaukowa. Wśród pytań
pojawia się także prośba o wskazanie, czego
ankietowany oczekuje po odbyciu praktyk oraz
jakie są najważniejsze problemy studentów
na rynku pracy. W tym roku zebrano odpowiedzi
od 1312 osób z ponad 17 miast w całej Polsce.
Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie
maksymalnie 3 najważniejszych dla nich
czynników, którymi kierują się przy wyborze
praktyk.
Na pierwszym miejscu studenci wskazali
odpłatność praktyk i wysokość wynagrodzenia.
Jest to istotny czynnik dla 56% ankietowanych.
Biorąc pod uwagę, że aż 86% spośród tych, którzy
już
mają
doświadczenie
zawodowe,
nie
otrzymywało wynagrodzenia lub było ono niższe
niż minimalna stawka godzinowa, można wskazać
to jako problem, który pojawia się od lat, i z
którym studenci nie chcą się zgodzić.
Na drugim miejscu, jako istotny czynnik
dla 49% ankietowanych pojawia się elastyczny
grafik. Studenci muszą bowiem pogodzić
obowiązkowe zajęcia z praktykami. Oba
doświadczenia są dla nich ważne, jednakże nie
zawsze udaje się podzielić plan tygodnia tak,
by bez problemu móc brać udział we wszystkich
zajęciach i jednocześnie praktykować. Na trzecim
miejscu wskazanym przez 44% ankietowanych jest
atmosfera pracy. Odpowiedzi udzielane przez
studentów na to pytanie mogą podkreślać to,
że nasze pokolenie już na etapie studiów,
podejmując dodatkową działalność zawodową,
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rozumie jak istotny jest work life balance i jak
negatywnie może wpłynąć na człowieka
przebywanie w środowisku, w którym nie jest
doceniany.
Studenci
czują
potrzebę
praktykowania
ze względu na styl kształcenia oferowany przez
uczelnie. Ankietowani w 5-stopniowej skali jakość
nauczenia wiedzy praktycznej ocenili na 2,59.
W pytaniu oprócz wiedzy praktycznej, zawarto
prośbę
o
ocenę
wiedzy
teoretycznej
i wiedzy specjalistycznej i te wypadły znacznie
lepiej. Odpowiednio otrzymując zbiorcza ocenę
3,85 i 2,94.
O potrzebie zdobywania już na studiach wiedzy
praktycznej przez studentów świadczy również
wskazanie przez 76% ankietowanych i tym samym
uplasowanie się na pierwszym miejscu wśród
oczekiwań po odbyciu praktyki, poszerzenia swojej
wiedzy. Na drugim miejscu jest zdobycie
lub rozwinięcie umiejętności, wskazane przez 63%.
Czołówkę zamyka wzbogacenie swojego CV,
wybrane przez 57% ankietowanych.
Studenci prawa wiedzą jak istotne jest zdobywanie
doświadczenia zawodowego oraz dodatkowych
kwalifikacji już na etapie studiów. Większość
ankietowanych planuje po studiach karierę
prawniczą, a aż 71% chce podejść do egzaminu
na aplikacje.
W tym roku nie tylko zapytaliśmy studentów
w ankiecie o ich wrażenia z odbywania praktyk,
ale również zorganizowaliśmy panel dyskusyjny
o sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Right2B
Students
było
wydarzeniem
skierowanym
do wszystkich osób zainteresowanych sytuacją
osob, które dopiero wkraczają na rynek
pracowniczy.
Wśród
panelistów
pojawili

się przedstawiciele najważniejszych organizacji
młodzieżowych, takich jak AIESEC Polska
czy ESN.
Z wygłoszonych postulatów w trakcie wystąpień
wynika, że istotnym problemem rynku pracy
są tzw. umowy śmieciowe. Również z tegorocznej
edycji Badania wynika, że większość osób, jeśli
już
otrzymuje
umowę
o
praktyki
to
w większości są to umowy zlecenia (33,4%).
Niestety umowa o pracę stanowi tylko 3,6%.
Częściej pojawia się umowa o praktykę
absolwencką - 22,2%. Jednakże aż 50% spośród
ankietowanych, którzy już odbyli praktykę chociaż
raz
praktykowało
bez
żadnej
umowy,
w tym niektórzy nie otrzymali również
wynagrodzenia.
Istotnym problem jest brak wzorców ze strony
instytucji publicznych. W trakcie Right2B Students
poruszono problem związany z oferowaniem
bezpłatnych praktyk przez instytucje publiczne,
w tym międzynarodowe.

Potrzebna jest zmiana w samej polityce państwa
dotyczącej
zapobieganiu
bezrobocia
i wspieraniu młodych. Niestety obecny system
i sposób działania Urzędów Pracy nie przystaje
do
rzeczywistości.
Oferty
kierowane
do młodych osób oraz wysokość wynagrodzenia
na pełnoetatowych stażach nie przystają
do
potrzeb
młodego
człowieka.
Z
wynagrodzenia
za
staż
nie
sposób
się samodzielnie utrzymać.
Ostatecznie, w poprawie sytuacji młodych
na rynku pracy pomogą sami młodzi. Tylko
my sami możemy zebrać się i zacząć
przeciwstawiać się niekorzystnym praktykom
kierowanym w stosunku do nas na praktykach,
niestety póki sami pozwolimy się tak traktować nic
się nie zmienimy. Istotne jest również zabieganie o
stworzenie
lepszego
system
zapobiegania
bezrobociu przez państwo. Bezczynność młodych
przyczyni się do kolejnych smutnych wniosków
płynących z części Badania “Studenci prawa w
Polsce” dotyczącego doświadczenia.

Bezpłatne
praktyki
w
instytucjach
międzynarodowych, które często mieszczą
się w miastach, które wymagają wysokiego wkładu
własnego
stanowią
wręcz
dyskryminacje
tych osób, które posiadają wiedzę, ale nie mają
odpowiednich środków, by móc rozwijać
się zawodowo w takiej instytucji.
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WOLONTARIAT W STUDENCKIEJ UNIWERSYTECKIEJ
PORADNI PRAWNEJ
Kinga Mierzyńska
Studentka prawa na WPiA UAM w Poznaniu
Koordynatorka SUPP Poznań przy WPiA UAM
Autorka bloga "In§piracja dla Prawnika"
Program wolontariatu w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej w ramach Fundacji
Poradni Prawnych polega na powoływaniu przy Wydziałach Prawa i Administracji w całej Polsce poradni prawnych, czyli organizacji non-profit, w których studenci zarówno prawa jak i administracji,
pod nadzorem oraz opieką merytoryczną pracowników naukowych - praktyków prawa, udzielają
bezpłatnych porad prawnych osobom znajdującym w trudnej sytuacji materialnej.
Podstawowym celem wolontariatu jest możliwość
udzielania rzetelnej i przede wszystkim bezpłatnej
pomocy prawnej. Dzięki czemu w ramach
programu wolontariatu zarówno realizuje się misję
społeczną, jak również kształtuje wśród studentów
- prawników in spe świadomość, iż zawód
adwokata czy radcy prawnego należy traktować
jak zawód zaufania publicznego, wymagający
ugruntowanej wiedzy prawniczej i umiejętności
właściwego stosowania prawa w praktyce. Wobec
czego wolontariusze danej poradni prawnej mają
idealną okazję do zapoznania się z różnymi
problemami społecznymi, a tym samym wzrasta w
nich wrażliwości, m.in. na kwestie naruszania praw
człowieka, zasad współżycia społecznego, praw
pracownika czy najemcy lokalu.
Drugim równie ważnym celem programu
wolontariatu w Studenckich Uniwersyteckich
Poradniach Prawnych jest doskonalenie procesu
kształcenia studentów prawa i administracji,
w ramach stosowania przez nich wiedzy zdobytej
podczas studiów w bezpośrednich relacjach
z potencjalnymi klientami, a także zmierzania
z realnymi problemami wielu grup społecznych,
m.in. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych,
ofiar przemocy domowej czy cudzoziemców.
Zatem jest to idealne połączenie kształcenia
teoretycznego
z
możliwością
zdobywania
niezbędnych
w
przyszłości
umiejętności
praktycznych.
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Wolontariusz danej sekcji zajmuje się udzielaniem
całkowicie darmowych porad prawnych w postaci
wydawania opinii prawnych oraz konstruowania
prostych pism procesowych z zakresu prawa
cywilnego, karnego, administracyjnego, pracy
i ubezpieczeń społecznych oraz prawa rolnego
i żywnościowego. Wolontariusze nie podejmują
spraw, w których działa już adwokat lub radca
prawny reprezentujący danego klienta, a porady
udzielane są wyłącznie na piśmie.
Działania
poszczególnych
wolontariuszy
nadzorowane są przez opiekunów naukowych
wskazanych powyżej sekcji prawnych. Zadaniem
opiekuna naukowego jest przede wszystkim
przeanalizowanie danej sprawy, zapoznania się
z
rozstrzygnięciem
przygotowanym
przez
wolontariuszy,
udzielenie
ewentualnych
wskazówek, jeśli dana opinia wymaga pewnych
zmian oraz finalne zaakceptowanie opinii
i/lub pisma procesowego, które następnie
wolontariusze przekazują klientom poradni.
Istotnym jest, aby cała procedura trwała
maksymalnie
trzy
tygodnie,
dlatego
też
obowiązkiem
wolontariuszy,
poza
ciągłym
rozwojem
naukowym,
jest
dotrzymywanie
wszelkich terminów obowiązujących w poradni
prawnej.
Należy podkreślić, że przedmiotowe porady
udzielane są osobom, których stan majątkowy nie
pozwala na skorzystanie z usług profesjonalnego
pełnomocnika.
Dlatego
też
działalność

Studenckich Uniwersyteckich Poradni Prawnych
skierowana jest przede wszystkim do osób
ubogich, w podeszłym wieku, schorowanych.
Warto również wskazać, iż wolontariusze oraz
pracownicy naukowi zapewniają niezbędną
poufność w ramach świadczonych przez poradnię
usług.

Prawnych działających przy Waszych Wydziałach
Prawa i Administracji, jak również promowania
działalności danego oddziału poradni wśród
studentów z Waszego otoczenia, którzy mogliby
być zainteresowani udzielaniem się w ramach
przedmiotowego wolontariatu.

Wobec
powyższego
serdecznie
zachęcam
czytelników Magazynu Studenckiego INDEX
do
udziału
w
programie
wolontariatu
w Studenckich Uniwersyteckich Poradniach
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KONTROWERSJE WOKÓŁ KLAUZULI SUMIENIA
SKŁANIAJĄ DO POCHYLENIA SIĘ NAD
PROBLEMATYKĄ TEGO ZAGADNIENIA, JEGO
GENEZY I DOPUSZCZALNOŚCI W POLSCE
Emilia Staniak
ELSA Poland

Od dłuższego czasu w dyskusji politycznej
i społecznej poruszana jest tematyka klauzuli
sumienia, w szczególności z powiązaniem
z dopuszczalnością przeprowadzania zabiegów
aborcji i eutanazji. Przyjrzyjmy się zatem
na czym ona polega.
Klauzula sumienia jest rozumiana jako odmowa
wykonania obowiązku nałożonego zgodnie
z prawem z powołaniem się na przekonania
moralne lub religijne. Wynika ona bezpośrednio
z założenia, że regulacje obowiązujących
przepisów w Polsce mogą stać w sprzeczności
z regułami postępowania właściwymi dla religii
lub
zespołu
przekonań.
Warto
dodać,
że Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 15
stycznia 1991 r., sygn. akt U 8/90, podkreślił,
że wolność sumienia i wyznania obejmuje nie tylko
prawo do reprezentowania swobodnie wybranego
światopoglądu, ale także prawo do postępowania
zgodnie z własnym sumieniem i wolność
od przymusu postępowania wbrew swemu
sumieniu.
Ponieważ klauzula sumienia najczęściej kojarzy
się z zawodem lekarza, należy wskazać jak została
ona uregulowana w stosunku do właśnie tego
zawodu. Podstawą rozważań na ten temat może
być art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
(T. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 537): "Lekarz może
powstrzymać się od wykonania świadczeń
zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem,
z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek
wskazać realne możliwości uzyskania tego
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świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie
leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt
w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący
swój zawód na podstawie stosunku pracy
lub w ramach służby ma ponadto obowiązek
uprzedniego
powiadomienia
na
piśmie
przełożonego". Zdanie pierwsze zostało uznane
za
niezgodne
z
Konstytucją
(z
dniem
16 października 2015 r.) w zakresie, w jakim
nakłada na lekarza obowiązek wykonania
niezgodnego z jego sumieniem świadczenia
zdrowotnego
w
„innych
przypadkach
niecierpiących zwłoki” oraz w jakim nakłada
na lekarza powstrzymującego się od wykonania
świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jego
sumieniem
obowiązek
wskazania
realnych
możliwości
uzyskania
takiego
świadczenia
u innego lekarza lub w innym podmiocie
leczniczym, na podstawie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r.
sygn. akt K 12/14.
Przepis ten statuuje omawianą klauzulę sumienia.
Oznacza to w istocie, że lekarz ma prawo odmówić
wykonania
zabiegu
medycznego
bez
konsekwencji, jeżeli jego wykonanie byłoby
sprzeczne z jego sumieniem.
W doktrynie od dawna wskazywało się,
że konieczność wskazania pacjentowi innego
lekarza lub podmiotu leczniczego, który zabieg
wykona, jest sprzeczny z całą istotą klauzuli
sumienia.
Bowiem
wtedy
tak
naprawdę
nie przeciwdziała się wykonaniu takiego zabiegu

i jest się współwinnym grzechu. Ingerencja
Trybunału
Konstytucyjnego
jest
oceniana
pozytywnie. Należy jednak zaznaczyć, że mimo
zwolnienia lekarza ze świadczenia pomocy
lekarskiej "w innych przypadkach niecierpiących
zwłoki" nie oznacza, że jest on zwolniony
z obowiązku udzielenia pomocy we wszystkich
sytuacjach, w których powołał się na klauzulę
sumienia.
Nadal
musi
udzielić
pomocy
w sytuacjach kiedy zwłoka w jej udzieleniu
mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty
życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego
rozstroju zdrowia.

wywodzone także z Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284), która
to jest gwarantem wolności myśli, sumienia
i wyznania.
Podobne prawo przysługuje pielęgniarkom
i położnym na mocy art. 12 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(T. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 576).
Nie jest wykluczone, że prawo do powołania
się na klauzulę sumienia zostanie w przyszłości
przyznane także innym zawodom.

Prawo odmowy wykonania zabiegu medycznego
zapewniają
także
inne
regulacje.
Karta
Praw
Podstawowych
Unii
Europejskiej
wskazuje, że: "Uznaje się prawo do odmowy
działania sprzecznego z własnym sumieniem,
zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi
korzystanie z tego prawa". Prawo to jest
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MDDP
II EDYCJA KONKURSU TAX EVEREST

Właśnie ruszyła II edycja ogólnopolskiego konkursu MDDP&OSF Tax Everest, czyli Akademickie
Mistrzostwa Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego. Do finału, na sam
szczyt, dotrą tylko najlepsi.
MDDP, jedna z czołowych polskich firm
doradztwa podatkowego, oraz Ośrodek Studiów
Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu wspólnie organizują konkurs, którego
celem jest wyróżnienie najlepszych autorów prac
magisterskich z zakresu prawa podatkowego w
roku
akademickim
2018/2019.
Partnerem
konkursu jest Wolters Kluwer.
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ?
Laureaci konkursu znajdą się w gronie najlepszych,
a z ich pracami zapoznają się eksperci prawa
podatkowego
ze
środowisk
branżowych
oraz uniwersyteckich. Będą to m.in.:
Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński – Kierownik
Katedry Prawa Finansów Publicznych Wydziału
Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz
Kierownik
Zakładu
Prawa
Finansowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Adam Bącal – sędzia Naczelnego Sądu
Administracyjnego i Przewodniczący Wydziału
I Izby Finansowej,
Dr hab. Dominik Mączyński – profesor
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
sędzia
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego
w Poznaniu,
Dr Jowita Pustuł – radca prawny i doradca
podatkowy współpracująca z Uniwersytetem
Jagiellońskim,
Alicja Sarna – Partner MDDP i doradca
podatkowy,
Szef
Zespołu
Postępowań
Podatkowych,
Jest
cenionym
wykładowcą
m.
in.
na
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Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Akademii
Leona Koźmińskiego,
Tomasz Michalik – Partner MDDP i doradca
podatkowy, uznawany za najwybitniejszego
specjalistę w zakresie podatku VAT na polskim
rynku (Chamber’s Global, International Tax Review
oraz The European Legal 500).
Oprócz
tego,
autorzy
wszystkich
zakwalifikowanych prac zostaną zaproszeni
na wielką galę finałową w marcu 2020 r., podczas
której odbędą się dyskusje panelowe z udziałem
autorytetów świata podatkowego.
Przewidujemy nagrodzenie trzech najlepszych prac
magisterskich,
gdzie
nagrodą
główną
jest wycieczka do Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w Luksemburgu.
Laureaci konkursu otrzymają również:




nagrody rzeczowe,
vouchery na szkolenia,
przedruki fragmentów prac w prasie
branżowej, w takich tytułach jak: „Przegląd
Podatkowy”,
„Przegląd
Orzecznictwa
Podatkowego” czy „Kazus Podatkowy”.

CO
ZROBIĆ,
ŻEBY
WZIĄĆ
UDZIAŁ
W KONKURSIE? JAK DOSTAĆ SIĘ NA SZCZYT?
Zgłoś swoją pracę magisterską, wysyłając ją drogą
elektroniczną (w formacie PDF) na adres:
konkurs@taxeverest.pl.
Niezależne grono jury wyłoni trzy najlepsze prace.
Wszystkie zgłoszenia zostaną zanonimizowane –
liczyć się będzie treść, a nie nazwisko autora.

Aby praca magisterska została zakwalifikowana
musi spełniać następujące warunki:
1. uzyskała ocenę bardzo dobrą,
2. została
obroniona
w
od 1 października 2018 r.
października 2019 r.

okresie
do 31

Do swojego zgłoszenia należy dołączyć skan
dokumentu poświadczającego datę ukończenia
studiów, uzyskaną ocenę pracy oraz oświadczenie
o zapoznaniu się z regulaminem (Regulamin
i Oświadczenie znajdują się na stronie
internetowej konkursu taxeverest.pl w sekcji
„dokumenty do pobrania”).

Konkurs:
MDDP&OSF Tax Everest, czyli Akademickie
Mistrzostwa Polski w pisaniu prac magisterskich
z zakresu prawa podatkowego.
Strona www:
www.taxeverest.pl
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