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CO TO JEST...

P-R-A-K-T-Y-K-A?
Paweł KołaczeK
eLsa trainers’ group

DROGI CZYTELNIKU, POZWÓLMY SOBIE NA PEWIEN EKSPERYMENT MYŚLOWY, ZANIM
PRZECZYTASZ RESZTĘ TEGO ARTYKUŁU. ZADAJ SOBIE PYTANIE, CZYM JEST PRAKTYKA,
A ODPOWIEDŹ ZAPISZ NA KARTCE.
Od zawsze mówi się nam, że praktyka czyni mistrza.
Ernst F. Schumacher wskazał wręcz, że uncja praktyki
jest warta więcej niż tony teorii. Gajuszowi Juliuszowi
Cezarowi przypisuje się stwierdzenie, że nauczycielem
wszystkiego jest praktyka. Tę mądrość do dziś powtarzają wszyscy studenci prawa w Polsce i pewnie na świecie.
Każdy młody prawnik wie, że bez odpowiedniej praktyki nie da się osiągnąć sukcesu zawodowego, bo teoria
to za mało. Powstaje jednak jedno niewielkie, ale kluczowe pytanie, z gatunku tych prawnych, które interesują nas najbardziej. Co to właściwie jest „ta praktyka”?

zasadzie swobody umów, stosunek prawny, związany
z tytułowym pytaniem.
Trudność zdefiniowania praktyki wynika z bardzo prozaicznego problemu - niewielkiego życiorysu tej instytucji prawnej. Praktyka została wprowadzona
do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. Rozwiązania
przyjęte przez ustawę były odpowiedzią ustawodawcy
na apel przedsiębiorców związany z brakiem takiego
stosunku prawnego, który byłby elastyczną alternatywą dla stosunku stażu, a który jednocześnie pozwalałby
na uchylenie się od konieczności nawiązania stosunku
Na tak postawione pytanie nie ma niestety jednoznacz- pracy wraz z całą jego kłopotliwością. Projekt ustawy
nej odpowiedzi. Badając to zagadnienie pod względem został pozytywnie zaopiniowany przez Państwową Injęzykowym, dowiadujemy się, że poprzez praktykę na- spekcję Pracy, Konfederację Pracodawców Polskich
leży rozumieć okres szkolenia lub nabywania wprawy i Business Centre Club, które wskazały co prawda,
w jakimś zawodzie. Co ciekawe, tę definicję Słownik że wątpliwie zasadne jest tworzenie stosunku prawnego,
języka polskiego1 równa z pojęciem stażu, który jest który docelową grupę zainteresowanych – młodych lupod wieloma względami zupełnie innym stosunkiem dzi skaże na bycie bezpłatną siłą roboczą. Potrzebę zmiaprawnym. Brak jednoznacznego rozumienia praktyki ny rynku jednak zauważono i ustawa weszła w życie.
wśród uczestników rynku pracy jest niepokojącą sytuacją, a kancelarie, ogłaszające możliwość odbycia u nich Samych zainteresowanych nie pytano o zdanie. Wielka
stażu, zdają się nie wiedzieć czym jest staż.2 Jeśli pewne krzywda jednak im się nie stała, bowiem ustawa, któcharakterystyczne stosunki prawne automatycznie koja- ra wprowadzała możliwość cywilnoprawnego „zatrudrzą się z danym typem umowy tak jak praca, zlecenie, nienia” niepracowniczego, nieprzekraczającego trzech
dzieło czy najem, to w przypadku praktyki zarówno miesięcy dla osób w okresie między skończonym gimprawnikom jak i laikom nie staje przed oczami umowa nazjum a 30 rokiem życia, bez gwarancji wynagrodzeo praktykę. A to ten, jedynie słuszny i właściwy, wbrew nia, nie odniosła szczególnego sukcesu na rynku pracy.
Na marginesie należy również wspomnieć, że w podob1
ny sposób rynek zweryfikował także inne formy aktyhttp://sjp.pwn.pl/sjp/praktyka;2507839.html
2
art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudwizacji zawodowej młodych ludzi, na co w raportach
nienia i instytucjach rynku pracy

kontroli wskazała Najwyższa Izba Kontroli.3
Patrząc na problem z perspektywy studenta prawa, efektywne zatrudnienie nie jest jednak bezpośrednim celem
odbycia praktyki. Cel praktyk bezsprzecznie i jednoznacznie definiuje art. 1 ust 1 ustawy o praktykach
absolwenckich: „ułatwienie absolwentom (gimnazjum, przyp. aut.) uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych
do wykonywania pracy”. To bowiem jest obowiązkiem
każdego młodego teoretyka, myślącego o wkroczeniu na
rynek pracy. Ten moment przychodzi bardzo szybko - po
zakończeniu stosunku praktyki. Wraz z zakończeniem
tego stosunku praktykant stanie się bowiem zleceniobiorcą, przyjmującym zamówienie lub jeszcze inną stroną umowy cywilnoprawnej, nawiązanej w celu obejścia
przepisów kodeksu pracy. Czy jakiekolwiek „zatrudnienie”, także to niepracownicze, jest niedopuszczalne ze
względu na to, że student prawa będzie się uczył? Abstrahując od art. 22 § 11 kodeksu pracy należy sobie na
to odpowiedzieć wyraźne i stanowcze „nie”. Każdy z nas
uczy się całe życie. W trakcie naszej nauki powinny być
jednak respektowane przepisy dotyczące nawiązanego
stosunku prawnego.
Przerażające jest dzisiejsze bierne spojrzenie na problem
respektowania i nawiązywania właściwych stosunków
prawnych. Przykładem bardzo ciekawego stosunku
prawnego jest problem doktoranta, który jest nazywany
„świnką morską”. Bo nie jest ani „świnką”, ani „morską”. Doktorant nie jest tak do końca studentem, a jednocześnie na pewno nie jest pracownikiem naukowym.
O co zatem chodzi? O pieniądze. Za przeprowadzane
w ramach studiów „praktyki” doktoranckie w postaci
prowadzenia zajęć nie trzeba płacić zainteresowanym,
jeśli wymiar praktyk nie przekroczy pewnego pułapu
godzin.4 Czysty zysk.5
A TERAZ ZAKOŃCZMY NASZ EKSPERYMENT.
SPÓJRZ NA SWOJĄ PIERWOTNĄ DEFINICJĘ PRAKTYKI. SPÓJRZ W LUSTRO. STWÓRZ
WŁASNĄ DEFINICJĘ PRAKTYKI W OPARCIU O
OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. UCZ SIĘ I PRACUJ.
3

Raporty
NIK:
Nr
ewid.
16/2015/P/14/109/LRZ,
30/2016/P/15/077/LKI
4
Art. 197 ust 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym
5
§ 6 Rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego
z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

06

| indeks magazyn studencki

ROZWÓJ!
emilia staniak
Wiceprezes ds. działalności naukoWej
eLsa krakóW 2015/2016

Rozwój to temat nieustannie poruszany nie tylko
w środowisku studenckim, czy Elsowiskim, ale po prostu w życiu. Ostatnio tak modne stały się przemiany samego siebie i dążenie do czegoś, co jeszcze niedawno wcale nie miało dla nas żadnego znaczenia. Ale czy rozwój
dla każdego oznacza to samo? Czy nie powinno być tak,
że każdy musi odnaleźć swoją definicję tego słowa i tego
się trzymać w swoim życiu?
Z racji tego, że Kraków przygotowywał się do Ogólnopolskich Szkoleń Jesiennych, a ja dołączyłam do
PR teamu przy tym projekcie, postanowiłam dowiedzieć się czegoś o mieście, gdzie studiuję już dwa lata.
Nie chodziło mi o sztampowe informacje, znajdywane
w każdym przewodniku, ale ciekawe, mało znane fakty. Powiedziano mi o kolorowych schodach i wybrałam
się tam właśnie w dniu, kiedy zaczynałam pisać ten artykuł. Trafiłam w miejsce, położone nieco na uboczu,
gdzie każdy stopień pomalowany jest na inny kolor i na
każdym widnieje inny cytat. Jeden z nich szczególnie
pasował do tematu. „Rozwój zaczyna się poza strefą
twojego komfortu”. Chyba każdy słyszał kiedyś te słowa. Brzmią prawie jak „twoje porsche czeka, żebyś do
niego wsiadł”. Ja także już nie raz, nie dwa słyszałam je
w swoim życiu. I jak to z takimi cytatami bywa - zgodziłam się, ale nie zrobiłam z tym nic. Dlaczego? Bo to nie
były moje słowa. Nie przełożyłam ich i nie dopasowałam do własnego życia.
Jednakże faktem jest, że moja definicja rozwoju niewiele
różni się od tej namalowanej na schodach. Bowiem dla
mnie rozwojem jest ciągłe stawianie przed sobą nowych
wyzwań. A one oznaczają, że nie można robić tylko tego,
co nam odpowiada i w czym czujemy się pewnie. Mimo
obaw powinniśmy sięgać dalej, głębiej i mocniej. Aby
wycisnąć z życia jak najwięcej. Ja sama chciałabym pokonywać własne bariery i wszystko to, co nie pozwala mi

w pełni korzystać z potencjału, który we mnie drzemie.
Ale już teraz mogę stwierdzić, że te dwa lata, które jestem w ELSA dały mi więcej niż sama mogłam się spodziewać.
Od zawsze angażowałam się w coś więcej niż tylko szkoła czy studia. Wolontariat, koła naukowe czy chociaż
uczestnictwo w konkursach zawsze niosły za sobą jakieś
ciekawe doświadczenia. Poznawałam ludzi, podróżowałam i uczyłam się rzeczy, których szkoła by mi nie zapewniła. Było dla mnie oczywiste, że na studiach zrobię
dokładnie to samo, czyli znajdę sobie jakieś dodatkowe
zajęcie. Padło na nasze Stowarzyszenie. I tu mogę podziękować wszystkim Elsowiczom, z którymi rozmawiałam podczas pierwszego spotkania rekrutacyjnego. To
dzięki wam zostałam. Zostałam i bardzo niepewnie dołączyłam do Działalności Naukowej by wykonać pierwsze zadanie przy Dniach Edukacji Prawniczej. Wtedy
wykonanie jakiegoś researchu i budżetu wydawało mi
się taką błahostką, że aż głupio było mi przyjmować za
to podziękowanie po projekcie. Ale zostałam. I nigdy
nie będę tego żałowała!
Przez ostatni rok pełniłam funkcję Wiceprezesa
ds. Działalności Naukowej ELSA Kraków. Mogę szczerze przyznać, że był to ciężki, ale i satysfakcjonujący rok.
Przede wszystkim dlatego, że sama po sobie widzę jak
bardzo się zmieniłam od początku studiów. Stałam się
pewniejsza siebie. Tak, unikałam działki marketingu
jak ognia, żeby tylko nie wykonywać znienawidzonych
przeze mnie telefonów. Okazało się, że teraz już nie
mam z nimi problemu, chociaż wcale nie wykonałam
ich w ciągu roku wiele. Choć pewność siebie można czasem u mnie pomylić z beztroską (a taki napis znajdziecie
na moich elsowskich koszulkach) to przydała mi się ona
także na rozmowach kwalifikacyjnych. Nie wszyscy znajomi mi wierzą, ale ja naprawdę się na nich nie stresuję.

Dopiero po wyjściu zastanawiam się czy jednak nie byłam zbyt poufała i zbyt pewna swego. Może jednak nie
jest z tym tak źle, bo udało mi się znaleźć pracę, w której
w ciągu tygodnia nauczyłam się więcej niż myślałam.
I nie, nie parzę tam kawy.
Nauczyłam się także, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Mogą być tylko łatwiejsze lub trudniejsze do
zrealizowania. Na pewno dwa lata temu nie uwierzyłabym, gdyby ktoś mi powiedział, że będę choćby projektowała grafiki. Choć jeszcze wiele im do piękna brakuje
to wszystko przede mną. Cieszę się, że się przełamałam
i zaczęłam robić coś, co zawsze uważałam za swoją piętę
Achillesową.
Oczywiście nie zapominam o tym, że ELSA to też
rozwój naukowy, tak ważny dla każdego Ejeja* z krwi
i kości. Zawsze starałam się organizować wydarzenia, w
których sama chciałam brać udział. Chodziłam wszędzie tam, gdzie mogłam. Dzięki temu już na drugim
roku udało mi się na różnorodnych warsztatach napisać
jakieś pisma procesowe, umowy czy glosy. A ponieważ
każdy wie, że prawo to studia bardzo teoretyczne, znajomość jego praktycznych stron jest niezmiennie ważna
i przydatna. Szczerze mówiąc nie wiedziałam jak bardzo
dopóki w pierwszym tygodniu pracy w kancelarii nie
dostałam do samodzielnego napisania kilku umów czy
skarg. Jak bardzo błogosławiłam wtedy Elsowskie warsztaty!
Ten rok oprócz rozwinięcia cech i umiejętności miękkich pokazał mi także co lubię robić i w jaką stronę
chcę zmierzać. Dał mi również chęć spróbowania czegoś więcej w naszym Stowarzyszeniu. Nie na darmo
mówi się, że niesie ono ze sobą wiele korzyści - ja nadal
nie odkryłam wszystkich. Ale jedno wiem na pewno.
ELSA = ROZWÓJ.
Oczywiście, jeśli się na rozwój otworzysz i będziesz czasem robić to, co cię przeraża i paraliżuje. Raz, drugi,
trzeci i okaże się, że jesteś w tym mistrzem. Czwarty,
piąty - będziesz niezastąpiony. A jaka to wielka satysfakcja - wiedzieć, że już teraz jesteśmy o krok przed innymi.
Nie dlatego, że studiujemy prawo, jesteśmy z ELSA czy
cokolwiek innego. Tylko dlatego, że się nieustannie rozwijamy i ciągle mamy ambicję, by sięgać dalej.
* Ejej to osoba działająca w sekcji Działalność Naukowa (z ang.
Academic Activities)
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ELSA CZYNI NAS LEPSZYMI
PauliNa SoSNowicz
senior eLsa poLand

Kiedy w 2007 roku, pełniąc rolę VP Marketing ELSA
Poland, gdzieś pomiędzy spotkaniem a obiadokolacją
dzieliłam się z ówczesną Panią Prezes Anną Ziemnicką pomysłem na periodyk dla studentów prawa w całej Polsce, nie spodziewałam się, że po 9 latach będzie
on nadal wydawany. Pamiętam wątpliwości i ekscytację
związaną z tym, czy poradzimy sobie z jego wydaniem,
czy znajdą się środki, czy się spodoba. Na koniec udało
się i chociaż „INDEX” jest już inny niż wtedy, dla mnie
pozostanie jedną z największych wartości, jakie uzyskałam w ELSA. Jest to namacalny dowód na to, że tylko
wyobraźnia jest granicą, a dzięki ciężkiej pracy można
rozwinąć skrzydła.

się, że po latach, przy zupełnie niespodziewanych okazjach spotykamy się przypadkiem, ponieważ nadal jesteśmy ludźmi ciekawymi świata, chcącymi działać i robić
jeszcze więcej.

W obecnej kadencji organów OIRP Wrocław aktywnie
uczestniczy wielu Elsowiczy, którzy znaleźli się tam niezależnie od siebie i często dowiadywali się o sobie nawzajem dopiero na etapie wyborów. Anna Zalesińska,
która zaraziła mnie ideą działalności w ELSA podczas
wycieczki na moje pierwsze Elsowskie szkolenie marketingu w Warszawie. Jest również Danuta Zawada-Miernik, była Prezes ELSA Poland. Już drugą kadencję Rzecznikiem Dyscyplinarnym jest seniorka ELSA
W tamtym czasie nie spodziewałam się również, że dziś Wrocław Anita Woroniecka. Kilka innych osób z różbędę tu, gdzie jestem, jako świeżo wybrany członek Pre- nych organów OIRP Wrocław zaczynało lub otarło się o
zydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we ELSA Wrocław i wszyscy mamy podobne wspomnienia
Wrocławiu. To właśnie ELSA sprowadziła mnie na tę związane z poczuciem, że możemy wspólnie coś zmiedrogę, nie mam co do tego wątpliwości. Dzięki poczu- nić.
ciu, że można zmieniać świat na lepsze i przenosić góry,
idę tą ścieżką, która jest wspólna dla wielu osób pozna- Środowisko prawników jest niewielkie, w każdej donych w ELSA.
tychczasowej pracy spotkałam kogoś, czyje drogi były
zbieżne z ELSA. Kiedy spotykasz ludzi, którzy chcieli
To, co jest jedną z największych wartości ELSA, to robić więcej w trakcie studiów, angażowali się, to jest
ludzie – ludzie, których poznajemy, gdy decydujemy się to spotkanie kogoś, kto ma podobne wartości życiowe.
zaangażować, w trakcie projektów, imprez i zjazdów. Jest Nie zawsze musimy się zgadzać, ale wiem, że jest to ktoś,
to rzadka okazja do odkrycia, kim naprawdę jesteśmy, kto pracował w grupie i rozumie, co to znaczy odpowiejakie są nasze wartości, a także kim są ludzie, z którymi dzialność i wspólne realizowanie celów.
przyszło nam współpracować. Kiedy spędza się z kimś
godziny, siedząc i debatując nad pomysłem, wieszając ELSA nie otwiera wszystkich drzwi, jednak wcale nie
plakaty, kombinując, jak przewieźć delegatów z dwor- musi, ponieważ uczy, jak wejść oknem, tego, że trzeca na miejsce, dowiadujemy się o tej osobie więcej niż ba uczyć się na swoich błędach oraz że czasem trzeba
przez godziny wykładów na uczelni. Powstają przyjaźnie umieć odpuścić. Kiedy na tydzień przed konferencją okana całe życie, a to jest bezcenne. Wokół mnie wciąż są zuje się, że nie ma sali i trzeba szukać nowej, dostrzegasz,
ludzie, których poznałam wtedy, w okresie działalności że wszystko jest możliwe i nic nie jest na pewno. Kiedy
w ELSA, a także przyjaciele z różnych części Polski. Ak- na super konkurs jest tylko kilka zgłoszeń, dowiadujesz
tywność pozostaje we krwi na całe życie. Często zdarza się, że wywieszenie kilku plakatów to za mało, aby kogoś

zachęcić do udziału – i już wiesz, że trzeba szukać nowych sposobów. Zaś kiedy o 1:00 w nocy trzeba odebrać
z pociągu prelegenta, dowiadujesz się, na kogo można
liczyć. To unikatowe doświadczenia, które ludzie zbierają przez lata pracy zawodowej, natomiast w ELSA ta
wiedza przychodzi często w ciągu kilku miesięcy.
Nie sposób nie zauważyć, że poprzez pracę na rzecz
stowarzyszenia kształtują się przyszli menedżerowie.
Mało która organizacja daje taką możliwość, aby zarządzać ludźmi. W ELSA nie ma gratyfikacji finansowej,
nie można nikomu kazać, wszyscy angażują swój czas
i zasoby tylko dlatego, że chcą. W każdej chwili można
zrezygnować, odpuścić, nie mieć czasu. Będąc liderem
w organizacji non-profit, szybko uczysz się, że ludzie są różni, natomiast każdy ma wiele do zaoferowania i każdy ma potencjał do bycia „nieoszlifowanym diamentem”. Zadaniem lidera jest zaś odkrywanie
mocnych stron członków grupy i wspieranie rozwoju
w obszarach nieco słabszych. Każda praca ma znaczenie,
zarówno planowanie wydarzeń, jak i zapraszanie prelegentów, a nawet wrzucanie informacji na stronę internetową. Wszystkie te działania razem tworzą projekt,
a gdy któregoś zabranie, podobnie jak trybiku w zegarku, cały projekt może się nie udać.
Z nostalgią wspominam również szkolenia. Będąc
w ELSA, uczestniczyłam w kilkudziesięciu, wiele prowadziłam, o różnorodnej tematyce i o zróżnicowanym
poziomie merytorycznym. Na każdym z nich dowiedziałam się czegoś nowego, a czasem spoglądałam
na starą wiedzę z nowej perspektywy. Od czasu kiedy
moje więzy ze Stowarzyszeniem się rozluźniły, na palcach jednej ręki mogę policzyć szkolenia z zakresu „nieprawniczego”, w których miałam okazję uczestniczyć.
Tymczasem dla wielu moich znajomych te kilka szkoleń
stanowi wszystko, z czym mieli do czynienia. Zaskakujące są dla nich kwestie, które dla każdej „Elsowej świeżynki” są oczywiste już po pierwszym szkoleniu. Daje
to ogromną przewagę, nie w CV, ale w kompetencjach
i umiejętnościach.
ELSA to ludzie, którzy zmienią Wasze życie – tak samo
jak zmienili moje. Dzięki nim mamy szansę wiele osiągnąć i uczynić lepszym życie innych. ELSA to inwestycja w nas samych i w naszą przyszłość. Nawet jeżeli
nie pomoże zdobyć wymarzonej pracy, to nauczy nie
poddawać się i dążyć do celu wbrew przeciwnościom
losu. Rozszerzy horyzonty i pozwoli spojrzeć na życie
i karierę z innej perspektywy. Dlatego właśnie ELSA
wzbogaca naszą życiową przygodę, nie tylko na studiach, ale jeszcze długo później. Spróbuj, to kosztuje
tylko Twój czas...
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ŚREDNIA TO NIE WSZYSTKO...
Maciej PająK
senior eLsa poLand

… ALE BEZ ŚREDNIEJ NIE MA NIC. CZY OCENY ZDOBYWANE W TRAKCIE STUDIÓW GWARANTUJĄ SUKCES ZAWODOWY I NAUKOWY? A JEŚLI NIE OCENY, TO CO POWINIENEM/
POWINNAM ZDOBYWAĆ NA STUDIACH?
Nieco prowokacyjny tytuł artykułu jest oczywiście
nawiązaniem do komedii „Pieniądze to nie wszystko”
w reż. Juliusza Machulskiego, gdzie głównym motto jest
stwierdzenie: „Pieniądze to nie wszystko, ale wszystko
bez pieniędzy to nic”. Sprawa jest jednak poważna,
a scenariusz filmu autobiograficznego każdego studenta
mogłoby określić zdanie „ średnia to nie wszystko, ale
bez średniej nie ma nic!”. Dlaczego?
Podstawowym obowiązkiem studenta i gwarantem dalszej edukacji jest terminowe (sic!) składanie egzaminów
z wynikiem pozytywnym i uzyskiwanie stosownych zaliczeń bądź zaliczeń z oceną z pozostałych przedmiotów.
Kwestia stara jak same początki szkolnictwa wyższego
nie podlega dyskusji. Również regulaminy studiów stanowczo stanowią:
”Student ma obowiązek przystępować do egzaminów”
Co jednak należy czynić prócz sukcesywnego przystępowania egzaminów i zaliczeń, by osiągać sukces naukowy
lub zawodowy ?
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I ORGANIZATORSKA.
Częstokroć niedoceniana przez studentów, na pewno pozostanie zauważona przez pracodawcę i poprawi tzw. umiejętności miękkie (ang. soft skills). Sztuka
przemawiania publicznego, zarządzanie kryzysowe czy
właściwa wymiana korespondencji to nieodłączne atrybuty dobrego prawnika i menedżera. Każdy z nas może
opanować ich podstawy nawet przed wkroczeniem na
rynek pracy. Niech nie będzie tajemnicą, że najwięcej

satysfakcji (daleko więcej niż zdobyte stypendia) sprawiły mi słowa mojego Promotora skierowane do członków
stowarzyszenia, w którym aktywnie działam: ”zawsze
odnoszę się z wielką estymą, szacunkiem do osób, które udzielają się nie tylko na polu naukowym, ale także
organizatorsko”.
Nie należy ograniczać się do oferowanego, choćby i bardzo bogatego oraz rozbudowanego, programu oferowa-nego przez uczelnie. Należy odnaleźć w sobie ciekawość
świata i zacząć poszukiwać koła naukowego lub stowarzyszenia, których wizja i misja do nas przemawia- a co,
gdyby takiego nie było?- po prostu je założyć!
PO DRUGIE, NAUKA NIE GRYZIE.
Uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych oraz choćby pobieżne „scrollowanie” artykułów
naukowych, które są nowatorskie lub dotychczas nie
znane li tylko nam, sprawia, że z każdą kolejną „imprezą
naukową” czy stroną artykułu wiemy więcej. W pewnym momencie przychodzi czas, że my również mamy
bardzo konkretny pogląd na dane kwestie - tematów nie
brak, musi tylko wystarczyć odwagi i chęci by to merytorycznie uzewnętrznić. Jednym z czasopism, które co
roku czeka na artykuły studentów jest punktowany na
liście ministerialnej Przegląd Prawniczy Europejskiego
Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland - może
właśnie tam trafi Wasz pierwszy poważny artykuł naukowy? Doskonałą okazją do skupienia się na wybranej
materii są też grupy badawcze (legal research groups),
które pozwolą nawet na wymianę doświadczeń innych
systemów prawnych. Można rzec za słowami piosenki ”najtrudniejszy pierwszy krok, potem łatwo mija
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rok”(akademicki - od aut.).
Należy zaznaczyć, że działalność naukowa, artystyczna
czy sportowa, mimo niższej średniej może zapewnić
nam stypendium np. rektora. Oczywiście każda z nich
wymaga twardego zaangażowania i nieustępliwości jeśli Harvard nie chce opublikować naszego artykułu,
należy go zmienić, poprawić i próbować również gdzie
indziej!
W kwestii Harvardu – warto nadmienić, że niezbędnym elementem pracy prawnika, w szczególności w
międzynarodowych korporacjach jest posługiwanie się
co najmniej jednym językiem obcym. Okazją do żywego treningu są międzynarodowe projekty (Law School,
Study Visit), praktyki międzynarodowe czy studia zagraniczne. Potwierdzeniem naszych umiejętności są certyfikaty językowe – zarówno te świadczące o globalnej
znajomości języka oraz specjalistyczne (np. TOLES).
Nie warto zniechęcać się niepowodzeniami, uczymy się
bowiem nie dla szkoły lecz dla życia! (non scholae, sed
vitae discimus).
PO TRZECIE, PRAKTYKI I STAŻE.
Wszechogarniająca moda na staże i praktyki sprawia, że
nie możemy pozostać w tyle. Zdobywanie umiejętności
zawodowych buduje nasze curriculum vitae
i jak pokazują ostatnie trendy w korporacjach, wypiera
kryterium średniej ocen przy wyborze kandydata . Próbujmy załapać się choćby na miesiąc płatnej praktyki.
Poszukiwania studentom prawa ułatwi z pewnością innowacyjny portal praktyki prawnicze.pl, który zawiera
aktualizowaną i bogatą ofertę praktyk (płatnych!) i staży.
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Niestety, mimo deregulacji zawodów prawniczych, wielu młodych adeptów prawa musi mierzyć się z wielomiesięcznymi niepłatnymi praktykami. Jeżeli ponad 3
miesiące praktykujemy w pełnym wymiarze bez wynagrodzenia- czas na rozmowę z praktykodawcą o warunkach zatrudnienia lub zmianę pracy. Szanujmy nasz
czas i zdolności. Aby zdobyć płatną praktykę nie zawsze
trzeba odbyć rozmowę kwalifikacyjną, praktykę można
też wygrać! Warto śledzić strony internetowe kancelarii,
ELSA Poland i grupy lokalnej ELSA działającej w wybranym mieście- może to właśnie jedna szansa na 100?
I PO NAJWAŻNIEJSZE, NIE ZAPOMINAJMY
O ZAINTERESOWANIACH POZANAUKOWYCH I POZAZAWODOWYCH.
Nieistotne czy lubimy podróże, kulinaria, sport czy historię średniowiecza- nie porzucajmy naszych hobby!
Coraz więcej publikacji naukowych traktuje o wypaleniu zawodowym- nie dajmy szansy naukowcom na studium naszego przypadku. Pasje, które posiadamy i realizujemy pomogą z pewnością utrzymać higienę umysłu,
a te bardziej aktywne - także ciała. Co do ostatniego,
żaden suplement diety nie zastąpi regularnego żywienia
i spacerów przed sesją, w trakcie i po sesji. Zdrowie jest
jedno i na całe życie.
Skąd wziąć czas na wszystkie aktywności? Wierzcie lub
nie, drodzy studenci, w paradoks- im więcej zajęć, tym
lepiej potrafimy planować nasz czas. Z chwilą refleksji
nad dotychczasowym studiowaniem, zostawiam Ciebie
Czytelniku/ Czytelniczko, życząc by czas studiów nie
był czasem zmarnowanym i otwierał wrota do wymarzonej kariery. Pamiętaj, „never say never”.
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JAK OBRAĆ

ŚCIEŻKĘ ROZWOJU?
marta misiaszek
Wiceprezes ds. MiędzynarodoWego prograMu
WyMiany praktyk studenckich elsa WrocłaW
2016/2017

CO ŁĄCZY ROZWÓJ, NIEZALEŻNOŚĆ, SZTUKĘ
I ELSA?
Jeszcze zaledwie rok temu, powiedziałabym, że jest to
przypadkowe zestawienie wyrazów. Każdy z nich był
mi w gruncie rzeczy obcy, bo po zdanej maturze, co
prawda, wkroczyłam na ścieżkę rozwoju, którą gdzieś
z tyłu głowy sobie ułożyłam i wierzyłam, że z sukcesem
dotrę do jej końca, jednak był to dopiero początek podróży jaką miałam odbyć w swoim dorosłym życiu. O
niezależności wiedziałam niewiele, przecież nie pracowałam na swoje utrzymanie, mieszkałam z najbliższymi
w rodzinnym mieście, na co dzień żyłam rutyną – bezpieczną rutyną. Sztuką były dla mnie widziane w mądrych książkach obrazy, rzeźby w muzeach czy spektakle
w teatrze. Patrzyłam na wszystko bardzo schematycznie,
często stereotypowo.
A ELSA?
CZYM W OGÓLE JEST ELSA?
Wszystkie te, z pozoru, obce sobie słowa, przez ostatni
rok stworzyły w mojej głowie bardzo spójną całość.
O ELSA dowiedziałam się, jak zapewne większość z nas,
przypadkowo. Dni Adaptacyjne, obcy ludzie opowiadający o różnego rodzaju inicjatywach podejmowanych
przez „jakieś stowarzyszenie”, formularz rekrutacyjny,
który na długi czas wylądował gdzieś na stercie książek.
Od zawsze byłam osobą, która chciała robić „coś więcej”
w swoim życiu niż żyć z dnia na dzień i później żałować,
że wszystko przespałam, że najlepsze rzeczy przeszły mi
koło nosa. Postanowiłam, że nie chcę, żeby okres studiów ograniczył się tylko do studiowania, chciałam żeby
to był najlepszy czas w moim życiu. Jestem w ELSA i tak

w istocie się dzieje.
Z naszym Stowarzyszeniem jest jak ze sztuką. Każdy patrząc na obraz, widzi coś innego. Często sami decydujemy, co tak naprawdę chcemy zobaczyć i jak głęboko
chcemy w ten obraz wejść. To jest coś, co wyróżnia sztukę, w zależności od odbiorcy, co innego zostanie z niego
wydobyte. Stając się Elsowiczem stoimy przed obrazem
całego Stowarzyszenia i to od nas zależy co będziemy
z niego czerpać. Dla mnie ELSA jest niewątpliwie swego
rodzaju galerią sztuki, w której każdy Członek jest okazem indywidualności, kopalnią pomysłów, autorytetem
i członkiem rodziny. Stałam się koneserem sztuki, jaką
oferuje nam ELSA.
Każdy projekt, przy którego organizacji uczestniczyłam,
wniósł do mojego życia inne wartości. Stawiając pierwsze kroki w Stowarzyszeniu przy Międzynarodowym
Programie Wymiany Praktyk Studenckich STEP zobaczyłam, że działalność w zespole, a jednocześnie bycie
niezależnym w bezpośrednim kontakcie z podmiotami
przyjmującymi na praktykę jest tym, w kierunku czego
chcę rozwijać swoją działalność w ELSA. Mimo pracy
zespołowej, każdy jest nienależny w swoich wyborach,
każdy niezależnie wybiera to, co da od siebie, a tym samym, co zyska za pośrednictwem ELSA. Pierwsze sukcesy i porażki w pozyskiwaniu podmiotów przyjmujących na praktykę lokalną czy międzynarodową, praca na
najwyższych obrotach przy koordynacji Ogólnopolskich
Dni Praktyk Prawniczych nauczyły mnie niesamowitej
wytrwałości i pokory w działaniach, które podejmuję
czy w Stowarzyszeniu, czy też życiu prywatnym. Wiem
też, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego kluczem
do sukcesu w doskonaleniu samego siebie jest określenie
kierunku, w którym chcemy iść.
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Zadasz sobie pewnie pytanie:
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W gruncie rzeczy ograniczają naszą kreatywność, prowadzą do umniejszania osiągnięć,
CO WYBRAĆ?
a w efekcie do podkopania naszego własnego autorytetu.
JAKĄ PRZYJĄĆ STRATEGIĘ ROZWOJU?
Używanie uogólnień ma często krzywdzący wydźwięk.
Weźmy na przykład wszystkich młodych ludzi, którzy
Dróg jest tak wiele, jak wiele osób się nad tym zastana- nigdy nie ustąpią miejsca w autobusie starszej osobie
wia. Każdy jest inny i powinien indywidualnie podejmo- i zawsze ignorują prośby o pomoc w przeniesieniu ciężwać takie decyzje – decyzje, które są najprawdopodob- kich zakupów.
niej tymi, które działają najbardziej długoterminowo,
a ich efekty widać przez całe nasze życie.
Obezwładniających słów jest bardzo wiele w naszym
powszechnie używanym słowniku, jednak te uważam
Rozwój jednoznacznie kojarzy się z czymś, co przyby- za najbardziej problematyczne. Wykreślenie ich z listy
wa, jest tego więcej. Rozwijamy się – mamy większą swoich ulubionych zwrotów od razu poszerzy nasze howiedzę, więcej znajomości, więcej pieniędzy, więcej per- ryzonty i otworzy drogę do lepszego jutra.
spektyw na przyszłość. Czasem jednak „mniej – znaczy
więcej” i warto z czegoś zrezygnować. Uważam, że sens ELSA, jak również każde inne stowarzyszenie zrzeszatego leży w słowach – czynniku powszechnie uważanym jące studentów, jest swego rodzaju rodziną, która daje
za sprawczy. W istocie tak też jest. Używamy ich na ogromne możliwości do działań mających na celu poco dzień, są obecne na każdym kroku- na bilbordach, prawianie jakości życia studenckiego. Działamy, orgaw telewizji, na ulotce, w naszej głowie. Odpowied- nizujemy wydarzenia, pozyskujemy podmioty przyjnio dobrane budują naszą pewność siebie, inne potra- mujące na praktykę – robimy to wszystko dla innych.
fią obezwładnić i skrzywdzić bardziej niż czyn. Pewne Nie możemy jednak zapominać w tym wszystkim o sozwroty warto wykreślić ze swojego słownika, by uczynić bie. Cytując mojego STEPmentora - „Najważniejszy
swoje życie wspanialszym, a z szarej rzeczywistości wy- jesteś Ty”. Robiąc coś dla innych, trenujemy swoją wytrwałość, niwelujemy swoje wady dzięki wymianie dorwać wszystkie negatywne cienie.
świadczeń i współpracy, a przede wszystkim rozwijamy
„Spróbuję” – używanie tego słowa sygnalizuje odbior- siebie. Bo ELSA jest jak karma – co dasz od siebie, wracy brak doświadczenia, pewności siebie, jest swego ca do Ciebie po stokroć.
rodzaju furtką bezpieczeństwa na wypadek porażki.
Warto zastąpić je przez „zrobię to”. Zwrot ten symbolizuje pewność sukcesu i zwycięstwo. Niby niewielki zabieg stylistyczny, a jak wiele zmienia. Zyskujemy
więcej pewności siebie i jest nam łatwiej przyswoić pozytywny przekaz, bez zwątpienia w swoje możliwości.
„Zawsze, nigdy, wszyscy, każdy, nikt” –
rodzina uogólnień jest największym
z wrogów rozwoju. Uogólnienia
napotykamy na każdym kroku.
Ułatwiają naszą komunikację,
na pierwszy rzut oka są
czymś pozytywnym, ale
czy aby na pewno?
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ROZWIJAJ SIĘ

Z GŁOWĄ!
Michał PęKała
junior associate
dLa piper

Obecnie wykonywaniu zawodu prawnika towarzyszy
nieustanna presja związana z doskonaleniem umiejętności, rozwojem osobistym oraz pielęgnowaniem
warsztatu adwokata lub radcy prawnego. Wiele mówi
się o konieczności posiadania przez każdego prawnika
wieloaspektowych zainteresowań oraz rozległej wiedzy
w przynajmniej kilku dziedzinach prawa. Wszystkie wymienione powyżej rady są oczywiście istotne, z drugiej
jednak strony jeżeli stosować je bezrefleksyjne, może
okazać się, że końcowo otrzymamy jednolitą grupę ludzi
o nieokreślonych „szerokich” poglądach, a mechaniczne
wdrożenie powyższych rad paradoksalnie sprawi, że nasz
rozwój stanie się powierzchowny i ograniczony.
Rozwój tak osobisty, jak i zawodowy powinien być planowany rozsądnie i z wyprzedzeniem, obejmującym
perspektywę kariery jako całości i nie powinien skupiać
się jedynie na odpowiedzi na bieżące trendy. Oczywiście
należy mieć na uwadze, że nieprzewidywalne sytuacje
życiowe mogą spowodować konieczność zmiany kwalifikacji, są to jednak czynniki zmienne, na które trudno
jest się przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem.

NA CZYM SIĘ SKUPIĆ?
Współcześnie, wykonywanie zawodu prawnika coraz
bardziej przypomina specjalizacje lekarskie. Mnogość
dziedzin prawa, ich fragmentaryzacja oraz ilość wiedzy
niezbędna do kompetentnego reprezentowania interesów klienta sprawia, że młodzi prawnicy (nierzadko
studenci 4 lub 5 roku prawa) coraz częściej podejmują
decyzję o specjalizacji w jednej (rzadziej kilku) dziedzinie prawa i jest to podejście racjonalne. Podkreślenia
wymaga, że celem niniejszego artykułu nie jest posta-

wienie tezy o wyższości specjalizacji w konkretnej dziedzinie prawa nad praktyką ogólną. Autor prezentuje jedynie osobisty punkt widzenia wynikający z własnego
doświadczenia.
Kwestia odpowiedzi na pytanie, która z dziedzin prawa
jest najbardziej atrakcyjna nie jest przedmiotem niniejszego artykułu. Warte podkreślenia jest to, że decyzja
o specjalizacji może być bardzo korzystna, szczególnie
jeżeli dotyczy wyboru „specjalizacji” związanej z takimi
obszarami prawa jak prawo własności intelektualnej,
prawo podatkowe czy prawo energetyczne lub prawo
ochrony środowiska. Każda z wymienionych dziedzin
prawa jest na tyle obszerna iż wymaga lat praktyki aby
zostać w niej ekspertem. Nieczęsto spotyka się prawników-ekspertów w dziedzinach prawa jednocześnie
konkurencji, podatkowego i ochrony prywatności. Jednocześnie, posiadanie kwalifikacji w wąskiej dziedzinie
prawa pozwala na obsługę bardzo konkretnego grona
klientów, którzy często zainteresowani są szczegółową
znajomością konkretnego ustawodawstwa, specyfiki danego rynku oraz posiadaniem unikalnego doświadczenia związanego z sektorem.

WYRÓŻNIAJ SIĘ POZYTYWNIE
Nie bój się interesować dziedzinami, które w tej chwili
nie wpisują się w główny nurt rynku usług prawniczych.
Jeżeli interesujesz się prawnymi aspektami tworzenia
gier wideo, zostań specjalistą w tym zakresie. Poświęć
wolny czas na czytanie artykułów poświęconych tej tematyce, uczęszczaj na konferencje branżowe, poszukaj
kursów doszkalających. Niezależnie od tego czy w tej
chwili jest zapotrzebowanie na usługi o tej tematyce,
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masz szansę zostać ekspertem w dziedzinie, o której
niewielu prawników ma podstawową wiedzę - a każdy
ekspert prędzej czy później znajdzie zapotrzebowanie na
swoje umiejętności. Oczywiście gry komputerowe są jedynie przykładem. Ta sama analogia dotyczy np. tematyki związanej z lotami kosmicznymi oraz problemem
prawa właściwego dla utworów stworzony na orbicie
Ziemi lub eksploatacją samochodów zasilanych elektrycznie w kontekście ich oddziaływania na środowisko.
Bardzo ciekawym obszarem jest również szybko rozwijająca się tematyka cyberbezpieczeństwa, szczególnie w
perspektywie niedawno uchwalonej Dyrektywy NIS
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków
na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa
sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii).

„Rozwój tak osobisty, jak i zawodowy powinien być planowany rozsądnie i z wyprzedzeniem, obejmującym perspektywę kariery
jako całości i nie powinien skupiać
się jedynie na odpowiedzi na bieżące trendy.”

15

NIE ZAPOMNIJ BYĆ SOBĄ!
Wiedza prawnicza i warsztat prawnika są bardzo istotne. Nie można zapominać jednak o indywidualnych
cechach, które wyróżniają osoby o podobnych kwalifikacjach. Najważniejsze to nauczyć się maksymalnie
wykorzystywać (oraz rozwijać) swoje mocne strony
i naturalne cechy, które pomagają nam w wykonywaniu zawodu. Jeżeli jesteś z natury osobą przebojową,
tzw. „frontmanem” - angażuj się w spotkania z klientami, odwiedzaj konferencje i rozmawiaj z potencjalnymi
klientami. Jeżeli natomiast jesteś typem osoby nieśmiałej, stroniącej od bezpośredniego kontaktu, ale potrafiącej przeprowadzić najtrudniejsze prawne analizy,
poświęć swój czas na pisanie artykułów prawnych, glos
do wyroków, dowiedz się o możliwość współtworzenia
fragmentów komentarza lub szerszej analizy prawnej.
Pamiętaj, że nie ma uniwersalnej drogi na osiągnięcie
sukcesu zawodowego. Najważniejsze to znaleźć niszę
i pozostać sobą. Historia zna tysiące przykładów osób,
które odniosły sukces dlatego, że rozwijały cechy i umiejętności, które były im naturalnie bliskie. Rozwijaj siebie.

16
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PROBLEM NIEALIMENTACJI W POLSCE
– WSPÓLNA AKTYWNOŚĆ RPO I RPD
dr ewa dawidziuk

zespołu ekspertóW do spraW
aliMentóW z raMienia Biura rpo oraz dyrektorka
zespołu do spraW WykonyWania kar
koordynatorka

W dniu 9 lutego 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich
– dr Adam Bodnar oraz Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak, powołali wspólnie Zespół Ekspertów do
spraw Alimentów. Wkrótce mija zatem rok działalności
tego bardzo ważnego Zespołu, skupiającego ekspertów
m.in. w osobach reprezentantów środowiska naukowego, przedstawicielek Stowarzyszenia dla Naszych Dzieci,
komorników, adwokatów. Dlatego też warto podkreślić
dlaczego obaj Rzecznicy, co rzadko się zdarza, podjęli
się zidentyfikowania z czego wynika problem ogromnej
skali niealimentacji w Polsce, a następnie próby doprowadzenia do zmiany obecnego stanu rzeczy.

nie przekracza 725 zł. Taką pomoc otrzymuje rocznie
około 330 tys. dzieci. Pozostałych 600 tys. dzieci nie
otrzymuje alimentów ani od rodzica zobowiązanego do
ich płacenia ani z Funduszu, wobec przekroczenia progu
dochodowego. Te dane pokazują, że skala zjawiska jest
ogromna.

Rzecznicy podjęli aktywność na poziomie generalnym
w kilku ważnych tematach. Po pierwsze od 2007 r. nie
zmieniła się wysokość progu dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w sytuacji gdy zobowiązany do alimentów ich
nie płaci. Rzecznicy wnosili do Minister Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej aby znieść próg dochodowy lub go
przynajmniej podnieść, w końcu wobec negatywnej odpowiedzi aby zastosować metodę „złotówka za złotówkę”. Jednakże i ten postulat nie znalazł uznania u Pani
Minister Rafalskiej. Pani Minister była również adresatem kilku wystąpień dotyczących kampanii społecznej.
Rzecznicy postulowali jej poprowadzenie na skalę ogólnopolską, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych
środków przekazu, tak aby zwalczać przyzwolenie społeczne na niepłacenie alimentów, zwróci uwagę, że oboje
rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci, a nie płacenie
alimentów to przemoc ekonomiczna, że alimenty są dla
dzieci, a nie dla byłej partnerki, czy partnera. Minimalne informacje, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych, trudno uznać za zrealizowanie postulatów
Skala zadłużenia alimentacyjnego w Polsce sięga obecnie Rzecznika.
10 mld zł. To wstyd naszego kraju, jak często podnosi
się w dyskusji nad tym zagadnieniem. Warto podkreślić, Rzecznicy wystąpili także o poprowadzenie przez Konże Państwowy Fundusz Alimentacyjny wydaje rocznie federację Lewiatan kampanii uświadamiającej wśród
1,5 mld zł, wypłacając środki dla dzieci, których rodzice pracodawców, aby podkreślić, że legalne zatrudnienie,
uchylają się od płacenia należności. To jednak pomoc nie ukrywanie faktycznych dochodów, pomaga w spłapaństwa dla tych rodzin, w których dochód na osobę caniu alimentów.
© BRPO

© BRPO

RPO wystąpił także o stworzenie w Polsce tabel alimentacyjnych, na wzór tabel duisseldorfskich stosowanych
w Niemczech. Ministerstwo Sprawiedliwości analizuje
obecnie taką możliwość.

„Skala zadłużenia alimentacyjnego w Polsce sięga obecnie 10 mld
zł. Warto podkreślić, że Państwowy Fundusz Alimentacyjny wydaje rocznie 1,5 mld zł, wypłacając
środki dla dzieci, których rodzice
uchylają się od płacenia należności.”

Do Ministra Sprawiedliwości obaj Rzecznicy skierowali również wystąpienie wskazujące na problem z egzekucją alimentów z Republiki Włoskiej. Aby usprawnić egzekucję alimentów skoncentrowano się również
na pozyskiwaniu danych z ZUS-u przez komorników,
co pozwala ustalić, czy osoba zobowiązana do płacenia
alimentów pracuje. Postulat utworzenia RUDEJ – rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych – to kolejny pomysł, który ma pomóc w zwiększeniu poziomu
płaconych alimentów. Minister Rozwoju i Finansów
uznał, że nie jest właściwym adresatem takiego wystąpienia, stąd korespondencja będzie kontynuowana.

W końcu Rzecznicy postulowali aby umożliwić osobom
skazanym za niealimentację odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. W tym ostatnim zakresie
rząd doprowadził już do przyjęcia projektu nowelizacji
art. 209 kodeksu karnego, eliminując przesłankę uporczywości czynu – który powodował tak wiele rozbieżności w dotychczasowym orzecznictwie oraz stworzył możliwość skorzystania z systemu dozoru elektronicznego.
Zmiany w zakresie zatrudniania więźniów, uchwalone
w ostatnim czasie, mają sprzyjać zwiększeniu poziomu
W końcu Rzecznicy postulowali aby umożliwić osobom
skazanym za niealimentację odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. W tym ostatnim zakresie
rząd doprowadził już do przyjęcia projektu nowelizacji
art. 209 kodeksu karnego, eliminując przesłankę
uporczywości czynu – który powodował tak wiele rozbieżności w dotychczasowym orzecznictwie oraz stworzył możliwość skorzystania z systemu dozoru elektronicznego. Zmiany w zakresie zatrudniania więźniów,
uchwalone w ostatnim czasie, mają sprzyjać zwiększeniu poziomu zatrudnienia tych, którzy odbywają karę i
mają zobowiązania alimentacyjne.

© BRPO

Warto również zwrócić uwagę, że Instytut Spraw Publicznych, którego przedstawicielka wchodzi w skład
Zespołu, opublikował raport pt. „Alimenty na dzieci. Diagnoza polskiego systemu i przegląd praktyk zagranicznych”. Temat był poddawany dyskusji
w czasie Kongresu Kobiet w 2016 r., odbyły się wysłuchania publiczne w Sejmie. Najwyższa Izba Kontroli odpowiedziała pozytywnie na postulat RPO i RPD
i w 2017 r. ma przeprowadzić kontrolę dotyczącą
skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego.
Jak wynika z powyższego, przez rok aktywności Rzecznicy – Praw Obywatelskich i Praw Dziecka, skierowali
wiele wystąpień generalnych, postulując u właściwych
adresatów konkretne zmiany. Nie w każdej sferze
udało się osiągnąć sukces. Prace Zespołu trwają zatem dalej. Kampania uświadamiająca, że alimenty po
prostu należy płacić, że są one należne dziecku osoby

© BRPO

zobowiązanej i temu dziecku służą, prowadzona przez
nas wszystkich jest zatem bardzo ważna. Warto się
w nią włączyć i nie akceptować niepłacenia alimentów,
zwłaszcza przez osoby, które stać na to aby je płacić.

„Postulat utworzenia RUDEJ – rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych – to kolejny pomysł,
który ma pomóc w zwiększeniu poziomu płaconych alimentów.”
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NAPRAWIĆ

ŚWIAT
Mariola ratSchKa
p.o. dyrektora ośrodka inforMacji onz
W WarszaWie

Świat jaki jest, wszyscy widzimy. Ale czy wszyscy widzimy to samo? Czy widzimy 800 milionów ludzi, którzy
żyją w skrajnej biedzie, co dziewiątą osobę na świecie
cierpiącą z powodu głodu? Czy wiemy, że ponad 1 miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody
- to tak jakby cała Europa i Stany Zjednoczone nie
miały do niej dostępu. Kryzys humanitarny na świecie
osiągnął niespotykaną dotąd skalę i przekracza granice państw. Ponad 250 milionów ludzi to migranci - to
tyle co połowa liczby mieszkańców Unii Europejskiej.
Ponad 65 milionów ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów - to tak jakby ludność całej Francji została przesiedlona. 130 milionów ludzi na całym
świecie, aby przeżyć potrzebuje pomocy humanitarnej.
To prawie cztery razy więcej niż liczba mieszkańców
Polski.

Celów dotyczących: ubóstwa i głodu, zdrowia, edukacji,
równości płci, dostępu do czystej wody i czystej energii,
wzrostu gospodarczego i rozwoju przemysłu, wyeliminowania nierówności, rozwoju miast, odpowiedzialnej
konsumpcji i produkcji, zmian klimatycznych, zasobów
morskich i lądowych, pokoju i silnych instytucji państwowych oraz współpracy na rzecz realizacji Celów. Są
to wyzwania rozwojowe, z którymi świat musi się zmierzyć.

Agenda 2030 jest planem rozwoju świata, lub mówiąc
dokładniej, planem ratowania świata dla nas wszystkich
i przyszłych pokoleń. Każdy ma swoją rolę do odegrania – państwa, sektor prywatny, organizacje pozarządowe oraz zwykli ludzie. Musimy uświadomić sobie jaka
przyszłość nas czeka, jeśli nie podejmiemy żadnych
działań. Musimy zmienić nasz sposób myślenia i wzorAby utrzymać dotychczasowy styl życia, w 2050 roku ce postępowania. Co jeszcze trzeba zrobić – sprawdź
będziemy potrzebować aż trzy takie planety jak Ziemia. na platformie Celów Zrównoważonego Rozwoju
Skąd je weźmiemy? Jak będzie wyglądać nasza przy- www.onz.org.pl, www.unic.un.org.pl.
szłość? W ciągu 30. lat liczba osób cierpiących z powodu głodu wzrośnie dwukrotnie. Jak będą żyć obecni
młodzi ludzie i ich dzieci?
Musimy przekształcić świat, zmienić go na lepsze, tak
aby każdy człowiek mógł żyć godnie w poczuciu bezpieczeństwa. W 2000 roku ONZ przyjęła 8 Milenijnych
Celów Rozwoju, które w ciągu 15 lat poprawiły sytuację
w krajach rozwijających się. Okazało się, że państwa,
sektor prywatny, organizacje pozarządowe, naukowcy
oraz całe społeczeństwa mogą razem pracować i osiągać
globalne sukcesy. Współpraca była na tyle obiecująca,
że postanowiono ją kontynuować. W 2015 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Agendę na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju zawierającą 17 globalnych

„Aby utrzymać dotychczasowy styl
życia, w 2050 roku będziemy potrzebować aż trzy takie planety jak
Ziemia.”

20

| indeks magazyn studencki

PRELUDIUM DO

PRZYSZŁOŚCI EHRMCC
KoNrad KorzeNiowSKi
dyrektor ds. Moot court
eLsa poLand

The European Human Rights Moot Court Competition ma w tym roku swoją piątą edycję. Rok ten, dla
flagowego projektu ELSA był wyjątkowy pod przynajmniej dwoma względami. Oba jednocześnie stanowią
odpowiedź na coraz wyraźniej zarysowujące się wyzwanie dotyczące struktury konkursu.
EHRMCC w swej istocie polega na symulacji postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka,
w której to drużyny wcielają się w rolę powoda bądź pozwanego, operując znajomością przepisów Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka. Podczas pierwszego etapu,
drużyny sporządzają Written Submissions dla obu stron
postępowania. Następnie, 20 najlepszych drużyn zostaję zaproszonych do drugiego, końcowego etapu, by zaprezentować swoje argumenty podczas Oral Pleadings.
EHRMCC w przeciwieństwie do swojej moot courtowej, starszej siostry EMC2 nie posiada rund regionalnych. Rundy te, dają szansę drużynom wzięcia udziału w tym co dla konkursów typu moot courts stanowi
esencje; zmierzenia się z przeciwnikami podczas Oral
Pleadings, w Preliminary Rounds, bez pewności zakwalifikowania się do finału. Największe światowe konkursy tego typu, take jak; Jessup, Telders, Lachs, EMC2

© Krzysztof Rumpel

do których EHRMCC bez wątpienia także należy, dają
taką możliwość, EHRMCC niestety wciąż nie. Pewną
próbą, jednym z novum tegorocznym, zmniejszającym
tę niedogodność było zwiększenie liczby finalistów z 16
do 20. Decyzję tę bez wątpienia należy uznać za właściwe rozwiązanie, jednakże wciąż ponad 80 drużyn, po
przesłaniu WS kończy swoją przygodę z konkursem.

© Krzysztof Rumpel

Drugim tegorocznym novum, które wychodzi naprzeciw potrzebom drużyn jak i członków naszego stowarzyszenia są zyskujące na znaczeniu pre-moots. Pre-moots w swoim założeniu wypełniają lukę w strukturze
EHRMCC, dając możliwość drużynom wzięcia
udziału w Oral Pleadings, niezależnie od tego czy
uczestniczące drużyny dostały się do finału czy też
nie. Członkowie ELSA mieli przyjemność w tym
roku przyglądać się dwóm tego rodzaju projektom;
Central – Eastern European Round of European Human Rights Moot Court Competition zorganizowanym w Warszawie przez ELSA Poland, ELSA Ukraine
i ELSA Romania, a także drugiemu tego typu projektowi, stworzonym dla drużyn niemieckojęzycznych przez
ELSA Germany, ELSA Austria oraz ELSA Switzerland.
Żadna z tych inicjatyw nie stanowi w sposób formalny

indeks magazyn studencki |

21

części głównego konkursu, jednak stanowi wartościowe
uzupełnienie, które z roku na rok będzie zyskiwało na
popularności. Oba konkursy, zarówno ten w Warszawie
jak i ten w Wiedniu okazały się sukcesami na miarę
większą niż z początku zakładano. Stanowią ucieleśnienie głównych wartości naszego stowarzyszenia; współpracy międzynarodowej, promocji praw człowieka
a także kreują szanse rozwoju dla studentów, którzy biorą udział w konkursach typu moot courts.
CEEREHRMCC zgromadził w ramach swojej pierwszej edycji 11 drużyn z 10 krajów z całej Europy; przez
Wielką Brytanię po Ukrainę, od Estonii po Chorwacj,ę niekiedy zmuszając drużyny do męczącej podróży
przez setki kilometrów. Co cieszy, zwycięska drużyna
w Warszawie okazała się także najlepszą podczas finału Trzy czwarte członków ELSA ma świadomość o wydaw Strasburgu.
rzeniach tego typu w Europie, co jest ogromnym sukcesem. Z racji tego, w najbliższym czasie grupy narodowe
coraz silniej będą dostrzegały mocne strony pre-mo„EHRMCC w przeciwieństwie do
ots, co zaowocuje ich nagłym wzrostem. Dla samego
EHRMCC może to stanowić właściwe, pośrednie rozswojej moot courtowej, starszej
wiązanie przed pojawieniem się rund regionalnych.
siostry EMC2 nie posiada rund reW tym czasie, grupy narodowe nabiorą doświadczenia
gionalnych. Rundy te, dają szansę
w organizacji, drużyny będą miały szansę woluntarydrużynom wzięcia udziału w tym
stycznie brać udział w tego rodzaju wydarzeniach w całej Europie, dostrzegając dla siebie szansę jak najlepszeco dla konkursów typu moot cogo występu podczas finału w Strasburgu.

urts stanowi esencje; zmierzenia
się z przeciwnikami podczas Oral
Pleadings, w Preliminary Rounds,
bez pewności zakwalifikowania się
do finału.”

© Krzysztof Rumpel

Ważne jest, by w tego rodzaju procesie ELSA Poland,
przy swojej wiedzy i know-how brała aktywny udział,
który miejmy nadzieję, alternatywną drogą zaprowadzi
nas do powstania Rund Regionalnych EHRMCC.
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RZECZ O DOSTĘPIE DO
POLSKIEGO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
BartoSz GrohMaN
adWokat
naczeLna rada adWokacka

Ktoś zapyta, dlaczego akurat chcę napisać o dostępie do
polskiego wymiaru sprawiedliwości i jakie to może mieć
znaczenie dla studentów prawa w Polsce? Otóż ma znaczenie i już spieszę wyjaśnić jak wielkie.
System sądownictwa w Polsce oparto na założeniu, że
obywatel, bądź osoba prawna, chcący dochodzić swoich
roszczeń w postępowaniu cywilnym przed sądem musi
wnieść opłatę sądową w wysokości 5% wartości sporu.
Przepis ten miał w swoim założeniu wprowadzić odczuwalną barierę, aby nie każdy mógł sądzić się z każdym
bezkosztowo i bezkarnie. Założenie słuszne, wymierzone w pieniactwo, ale ze smutkiem stwierdzam, że całkowicie w polskich realiach wypaczone.
W najczęstszych przypadkach do sądu po sprawiedliwość udaje się ten, czyje dobro zostało naruszone, albo
ten, który na wskutek czyichś działań bądź zaniedbań
poniósł szkodę. Zgodnie z wymogami kodeksu postępowania cywilnego należy sporządzić stosowny pozew
i założyć sprawę w sądzie. Jakież jednak jest zdziwienie obywateli, którzy dowiadują się, ze sąd domaga się
opłaty wpisowego za rozpoznanie sprawy. Często jest to
opłata zbyt wysoka. Wyobraźmy sobie sytuację – całkiem zresztą niedawno opisaną w mediach. Obywatel
poniósł szkodę, bo wskutek uderzenia się w niezabezpieczony kawałek jakiejś rury poniósł szkodę i cierpienie.
Ktoś nie zabezpieczył rury. Pojawiły się koszty leczenia,
cierpienia etc. Klient chce domagać się 10.000 złotych.
Musi jednak zapłacić 500 zł wpisowego. To dużo za
sam fakt, iż sąd pochyli się nad jego sprawą. Obywatel
się buntuje i stwierdza – jak to, przecież płacę podatki i z tego utrzymywane są Sady Rzeczypospolitej Polskiej, jakże wiec mam jeszcze płacić za dostęp do sądu,
jaki zresztą mam zagwarantowany w Konstytucji RP.

Obywatel narzeka, ale summa summarum płaci. Jakież
jest jego zdziwienie, kiedy okazuje się, że sąd w wyniku
rozpoznania jego sprawy zasądzi mu jedynie np. 500 zł.
To oznacza, że cała zabawa była niepotrzebna, bo obywatel zapłacił wpisowe, pokrył inne koszty (korespondencja, znaczki etc.) a kwota zasądzona wynosi 500
zł. Czyli wychodzi na zero. Czy więc sąd nie powinien
zwrócić nadpłaconego wpisu 450 zł? Otóż nie. Dlaczego? Bo tak stanowią przepisy. Obywatel sfrustrowany,
wypowiada słowa niecenzuralne zarówno pod kątem
sądu jak i systemu. Inny przykład: ktoś traci w wypadku osobę bliską. Koszty leczenia, potem pochówek, żal,
cierpienie. Domaga się odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy. Dopóki nie uiści opłaty
sądowej, nie ma co liczyć na rozpoznanie sprawy. A dochodzone w takim postępowaniu kwoty sięgają kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Od tego znowu
należy uiścić opłatę 5%.
Warto też w tym miejscu wspomnieć o mniejszych
przedsiębiorcach, którym kontrahent nie zapłacił za dostarczony towar czy usługę. Pomimo wielu dramatów
takich firm, zasady są te same: 5% poprosimy opłaty
sądowej. Znam firmy, które nie mogły sobie na takie
opłaty pozwolić, pomimo składanych wniosków o zwolnienie od opłaty sądowej. Jedna nawet zbankrutowała.
Czy to ma coś wspólnego ze sprawiedliwością?
A jaki ma to związek ze studentem prawa? Ano bardzo
prosty: Młody absolwent prawa zapewne będzie dalej kontynuował naukę, aby zostać adwokatem, radcą
prawnym czy sędzią. W dwóch pierwszych przypadkach musi zdać egzamin na aplikację, dostać się, opłacić koszty aplikacji i ją ukończyć, a potem zdać egzamin zawodowy - aby wreszcie założyć kancelarię i móc
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Konkluzja jest następująca: podnieśmy kulturę prawną w Państwie. Zachęćmy ludzi do wykorzystania pełni możliwości, ale bez nadmiernej pazerności ze strony
Państwa. Znieśmy opłaty sądowe, wprowadźmy przymus adwokacko – radcowski. Zachęcajmy ludzi do
korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym. Sądom ułatwimy pracę, młodszym
kolegom zapewnimy lepszy start i chleb, a obywatel
skorzysta, bo ktoś mu wytłumaczy jakie jego sprawa
ma szanse powodzenia, lub co jeszcze musi zrobić aby
ja wykazać czy udowodnić przed sądem? Czyżby raj?
A jakież życie byłoby prostsze, gdyby znieść opłaty są- A może utopia? Nie, to możliwe, tylko żeby ktoś wreszdowe, ale w zamian wprowadzić przymus adwokacko- cie to zrozumiał…
-radcowski przy wnoszeniu pozwu. Chcesz, obywatelu,
się sądzić? Niech adwokat wstępnie sprawdzi czy sprawa ma sens i czy sprawa ma szanse powodzenia. Niech
dobrze przygotuje pozew. Niech sprawdzi dokumenty i załączniki. Niech dopilnuje formalności i przejrzystości argumentacji. Gwarantuję, że liczba spraw
w sądach się zmniejszy, a wzrośnie ich jakość, przy czym
obywatele będą mogli korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej a sądy szybciej działać. Nie jest bowiem
„Konkluzja jest następująca: podtajemnicą, że sędzia mający do czynienia z adwokatem
nieśmy kulturę prawną w Pańna sali sądowej, który zna sprawę i przepisy, łatwiej
stwie. Zachęćmy ludzi do wykoz nim znajdzie płaszczyznę porozumienia i przebrnie
przez gąszcz wymagań formalnych i merytorycznych zarzystania pełni możliwości, ale bez
wężając spektrum zainteresowania do rzeczy istotnych
nadmiernej pazerności ze strony
a nie dywagacji na tematy pochodne) aniżeli z pozbaPaństwa. Znieśmy opłaty sądowe,
wionym pomocy prawnej powodem czy pozwanym…
wprowadźmy przymus adwokacBędzie znacznie szybciej i wydajniej. Można mnożyć
przykłady, gdzie strony nie reprezentowane przez adko – radcowski. Zachęcajmy ludzi
wokata bądź radcę niepotrzebnie mnożą wątki i dygredo korzystania z profesjonalnej posje nierzadko traktując sąd jako miejsce do zwierzeń
mocy prawnej na etapie przedsąi przydługawych opowieści, zamiast miejsca gdzie rozdowym.”
strzyga się konkretny i ściśle zdefiniowany problem.
pracować w zawodzie. Tylko jak pozyska klienta, skoro klient musi zapłacić sądowi za przyjęcie sprawy a na
koszty pełnomocnika najczęściej już nie starcza? Wbrew
pozorom problem jest ogromny. Opłaty „kasują” sądy,
a obywatele nie mogą sobie potem pozwolić na wynajęcie pełnomocnika. W bardzo wielu przypadkach opłaty
sądowe są znacząco wyższe aniżeli wynagrodzenia adwokata czy radcy prawnego za poprowadzenie całej sprawy!
Naczelna Rada Adwokacka od lat postuluje zniesienie
opłat wpisowych. Nadaremnie.
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JEDNOŚĆ

W RÓŻNORODNOŚCI
laura Straś
dyrektor ds. prograMu praW człoWieka
eLsa poLand

dotyczące uchodźców czy praw mniejszości narodowych
i etnicznych, lecz także instytucji obywatelstwa, przestępstw transgranicznych oraz handlu ludźmi. Poziom
merytoryczny projektu był imponujący – swoją wiedzą
i doświadczeniem wsparli nas liczni specjaliści, m.in.
Naczelnik Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości
Narodowych Biura RPO, Konsul Honorowy Finlandii,
przedstawiciele Straży Granicznej oraz takich organiza30 listopada 2016 roku Facebook zawrzał. Tablice stały cji jak Amnesty International czy Migrant Info Point.
się zielone od grafik promocyjnych i ramek nałożonych
na zdjęcia profilowe, a na wydarzeniach aż się gotowało. Trzeba przyznać, że ELSA Day jest projektem niezwyCała Sieć mówiła tylko o jednym – o prawie migracyj- kłym, rozwijającym się w niewiarygodnie szybkim tempie. Kolejne edycje są coraz lepiej rozpoznawalne i coraz
nym.
bardziej dopracowane. Jak będzie w tym roku? DowiePiąta edycja ELSA Day zdecydowanie była wyjątkowa. my się już 29 listopada! Tymczasem możemy się powoli
Dzięki staraniom Zarządu Międzynarodowego promo- zastanawiać nad realizacją następnego tematu – „Access
cja wydarzeń została ujednolicona jeszcze bardziej, niż to justice beyond borders”.
do tej pory. Ponadto każdy z członków mógł do niej
dołączyć w prosty sposób – wystarczyło nałożyć na
zdjęcie profilowe udostępnioną ramkę. Co ważniejsze,
mogliśmy dostrzec zdecydowany rozwój relacji z Radą
Europy. Dzięki bliskiej współpracy udało się zorganizować pierwsze w historii ELSA Webinar, które odbyło się
w siedzibie tej organizacji.
Już od kilku lat ostatnia środa listopada odbija się echem
w całej sieci ELSA. To dzień, w którym Grupy Lokalne
jednoczą się, wyrażając działaniem wizję naszego Stowarzyszenia. Dzień, w którym pochylamy się nad problematyką praw człowieka, dotykając bieżących wydarzeń,
i w którym pokazujemy siłę wspólnie działającej Sieci.
Po prostu – ELSA Day.

ELSA Poland po raz kolejny pokazała swoją siłę.
W ramach ELSA Day w Polsce odbyło się 31 zróżnicowanych projektów oraz 7 akcji społecznych i charytatywnych, w których wzięło udział łącznie ponad 1000
osób! Ten wysoki wynik pokazuje, jak wiele możemy
osiągnąć, działając wspólnie. Każde zorganizowane seminarium, każdy panel dyskusyjny czy Żywa Biblioteka
przyczyniły się do szerzenia wiedzy na temat prawa migracyjnego i jego związku z prawami człowieka. Podczas wydarzeń w Polsce poruszaliśmy nie tylko tematy

„30 listopada 2016 roku Facebook zawrzał. Tablice stały się zielone od grafik promocyjnych i ramek
nałożonych na zdjęcia profilowe, a
na wydarzeniach aż się gotowało.
Cała Sieć mówiła tylko o jednym –
o prawie migracyjnym.”
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NIE TYLKO POLSKIE

STUDIA PRAWNICZE
aNNa wiKtorow
Wiceprezes ds. seMinarióW i konferencji
eLsa poLand

Studia prawnicze kojarzą się z koniecznością związania
się z jednym państwem. W końcu systemy prawne różnią się między krajami, a co za tym idzie - podstawą
programową na prawie. Wielu z nas godzi się na to,
że musimy po prostu wybrać i wiąże swoją przyszłość
z tym jednym systemem. Ale wcale nie musi tak być!
Podczas studiów, możemy dowiedzieć się wiele o innych
porządkach prawnych, mamy szansę studiować, czy pracować zagranicą i może to być dla nas nawet bardziej
przydatne niż dla studentów innych kierunków. Brzmi
przewrotnie, ale w wielu przypadkach to prawda.

w Polsce i zyskuje szansę na pobycie trochę z samym
sobą. Nie od dziś wiadomo, że świeże spojrzenie sprzyja
„autoresetowi”, a rutyna powoli zabija.

Wyjazd wyjazdowi nierówny – dla jednych będzie ciekawy ze względu na aspekt społeczno-kulturalny, inny da
okazję, by „wgryźć się” lepiej w nowy system nauczania.
Jeśli zna się inny język niż angielski, taki wyjazd może
być świetnym pretekstem by wreszcie się przemóc i użyć
go w okolicznościach, których nie ma się na miejscu. By
dopracować coś, co się zaczęło. Nie ma czego się obawiać – początkowo boją się nawet najodważniejsi, choć
O tym, że ELSA jako Europejskie Stowarzyszenie daje się pewnie do tego nie przyznają. Ja sama płakałam,
dużo możliwości możecie przeczytać w innych artyku- jakbym jechała na wojnę, a nie na pół roku do Paryża.
łach i na stronie ELSA. Jednak wiele uczelni, niezależnie, także daje rozmaite szanse. Sama skorzystałam
z dwóch: programu Erasmus+, wyjeżdżając na semestr
do Paryża, na jeden z najlepszych wydziałów prawa we
„Studia prawnicze kojarzą się z koFrancji oraz ucząc się w British Law Centre na Uniwerniecznością związania się z jednym
sytecie Warszawskim, czyli w Centrum Prawa Angielpaństwem. Ale wcale nie musi tak
skiego i Europejskiego.
Rozwój nie oznacza tylko wyuczenia się kolejnych regułek, tylko w innych krajach. Dla wielu osób wyjazd
na Erasmusa jest pierwszą okazją do mieszkania poza
domem, do usamodzielnienia. Tak naprawdę, wyjazd
na stypendium zagraniczne zawsze uczy samodzielności, nawet jeżeli na co dzień nie studiuje się w swoim
rodzinnym mieście – do słoików jednak dalej. Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że Erasmus jest świetnym
doświadczeniem kulturowym – daje szansę do rozwoju
osobistego dzięki poznawaniu ludzi o zupełnie innych
doświadczeniach, ale również przez przekonanie się, że
życie w innym kraju też ma swoje wady. Wyjeżdżając
zostawia się swoich znajomych, przyjaciół, partnerów

być! Podczas studiów, możemy
dowiedzieć się wiele o innych porządkach prawnych, mamy szansę
studiować, czy pracować zagranicą
i może to być dla nas nawet bardziej przydatne niż dla studentów
innych kierunków. Brzmi przewrotnie, ale w wielu przypadkach
to prawda.”
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Uczelnie mają też szkoły prawa obcego, fakultety, wykłady specjalizacyjne. Nie ryzykując wyjazdem w nowy
świat, można go poznać, ale też sprawdzić się przed Erasmusem, czy inną wymianą. Poziom często nie odbiega od tego, czego uczy się na uczelniach zagranicznych,
a wiedza nie idzie na marne. Dla przykładu, w British
Law Centre wykładają wyłącznie Brytyjczycy.

uczyć. Nigdy nie opowiadałabym o Tomaszu z Akwinu po francusku. I nie nauczyłabym się zapisywać na
komputerze każdego słowa wypowiedzianego przez wykładowcę (wystarczy nie dawać wiodącego podręcznika,
a bibliografię na 25 pozycji, żeby wszyscy przychodzili
i notowali każde słowo...).
Poziom międzynarodowy poszerza horyzonty. Nawet
jeśli nie chce się być prawnikiem... a na przykład protokolantem.

ALE PO CO?
Z własnego doświadczenia widzę, jak bardzo korzystanie z tego typu szans studenckich wpływa na myślenie w ogóle - rozwija zdolność do analizy, pozwala
dostrzegać analogie, kształtuje krytyczne podejście,
dzięki poznaniu innych rozwiązań (a może to właśnie
tam coś jest bez sensu...?). Ja doceniłam chociażby to,
że na swoim wydziale nigdy nie dostałabym takiego tematu na egzaminie ze zobowiązań („Błąd co do autentyczności dzieła sztuki”) – a musiałam napisać o nim
co najmniej 8 stron rozprawki w 3 godziny! Nigdy nie
dowiedziałabym się, że w Ogrodach Luksemburskich
korpo-szczury biegają tłumnie o 12:00 niezależnie
od pogody. Nie miałabym okazji sprzątać łazienek po
profesorach czy wspólnej kuchni w instytucie naukowym o 3 rano (jakoś na ten Paryż trzeba było zarobić).
Nie dowiedziałabym się, że kiedy w naszych mediach
mówi się o wielkiej panice, „bo zamach”, to Paryżanie
żyją normalnie. Nie wiedziałabym, że można się tyle

„Poziom międzynarodowy poszerza horyzonty. Nawet jeśli nie chce
się być prawnikiem... a na przykład
protokolantem.”

2017

PARTNER ELSA POLAND

SPONSORZY STRATEGICZNI ELSA POLAND

SPONSOR WSPIERAJĄCY
ELSA POLAND

PARTNER PRO BONO
ELSA POLAND

PARTNERZY NAUKOWI ELSA POLAND

