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IT’S TIME.
Kim jesteśmy?
Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. jest jedną z największych międzynarodowych
frm prawniczych w Polsce, z zespołem ponad 50 prawników polskich i
angielskich, w tym doświadczonych adwokatów i radców prawnych.
Posiadamy wiodącą praktykę bankową i korporacyjną w Polsce i na świecie.
Nasz sukces zawdzięczamy wysiłkom utalentowanych i zmotywowanych
prawników, oferujących klientom najwyższy standard obsługi prawnej.

5.400
Pracowników

2.800
Prawników

W A&O rekrutujemy przez cały rok!

554

Partnerów

J eżeli:

44

J esteś studentem IV/V roku prawa
Posługujesz się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym

Biur

Lubisz pracować w zespole i nie boisz się presji czasu

31

J esteś mistrzem organizacji
Lubisz podejmować nowe wyzwania i zwrot „Nie da się” jest Ci obcy

Krajów

Dołącz do nas!
Nasz proces rekrutacyjny składa się 4 etapów:

Aplikacja
CV +list motywacyjny

Rozmowa
sprawdzająca
znajomość języka
angielskiego

Testy on-line
sprawdzające
umiejętności
rozumowania
werbalnego oraz
logicznego

Rozmowa
kwalif kacyjna z
prawnikiem i osobą
z zespołu HR

Aplikuj przez stronę allenovery.com/careers lub przesyłając swoje CV wraz z listem motywacyjnym
(w języku angielskim) na adres: recruitment.warsaw@allenovery.com

Bądź na bieżąco! Śledź nas na Facebook’u:
www.facebook.com/allenoverywarsawrecruitment

Jan Kopeć
Prezes ELSA Poland 2017/2018

„W dniach 20-21 czerwca w Warszawie dyskutowaliśmy
o społecznej odpowiedzialności biznesu...”
21
czerwca
największy
projekt
organizowany przez ELSA Poland w Digital Knowledge Village w Warszawie
w roku akademickim 2017/2018 dobiegł
końca. Kongres „Prawo dla odpowiedzialności” to 2 dni rozmów o prawie
i społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR), 9 paneli eksperckich, 40 prelegentów, ponad 120 uczestników i jedna, niepowtarzalna gala podsumowująca
tegoroczną edycję badania „Studenci
prawa w Polsce”.

Kongres stanowił odpowiedź na potrzebę
zaakcentowania wartości istotnych dla naszej
organizacji oraz dotarcia do większej grupy
odbiorców, nie tylko z branży prawniczej. W
efekcie powstało wydarzenie, podczas którego
przez dwa pełne dni w gronie najlepszych
ekspertów z całej Polski debatowaliśmy na
temat zrównoważonego rozwoju oraz relacji
prawa i CSR. W ramach Kongresu została
zorganizowana także kampania społeczna
pt. „Mam prawo do odpowiedzialności”, która
dotarła do naprawdę wielu zaangażowanych
osób. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem
sprawował Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, którego Prezeska, Beata Faracik, zgodziła
się jednocześnie moderować panel dotyczący
międzynarodowych
standardów
odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Logistycznie przez dwa intensywne dni wspierała nas
Liga Warszawskich Liceów, a partnerem
projektu została Naczelna Rada Adwokacka.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
ELSA Poland od pół roku przygotowywało się
do tego wielkiego, wyjątkowego wydarzenia. Po
raz pierwszy od bardzo dawna postanowiliśmy
stworzyć projekt na taką skalę. Dlaczego?
Chcieliśmy skupić wokół pewnej idei nie tylko
członków naszego Stowarzyszenia, ale także
wiele innych organizacji pozarządowych,
instytucji publicznych i, oczywiście,
zawodowych prawników. Społeczna odpowiedzialność biznesu, a w szczególności jej prawny
aspekt, pozostawały naszym zdaniem tematyką
niewystarczająco zgłębioną przy jej istotnym
znaczeniu, a prawo społeczeństwa jako całości
do oczekiwania od świata biznesu działalności
społecznie odpowiedzialnej wydawało nam się
nieodpowiednio podkreślane.

Na sam początek pierwszego dnia Kongresu
przypadły dwa rozbudowane panele plenarne
w całości poświęcone prawu pracy i sytuacji
pracowników w Polsce. Po interesującej prelekcji
pani Mirelli Panek - Owsiańskiej, opiekunki
merytorycznej Kongresu, w której wprowadziła
ona nas w tematykę CSR, skupiliśmy się na problemie dyskryminacji w miejscu pracy.
Rozmawialiśmy o dyskryminacji ze względu
na
płeć
czy
orientację
seksualną,
dyskutowaliśmy o sytuacji osób niepełnosprawnych i osób po kryzysie psychicznym.
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Następnego dnia 21 czerwca odbyło się 7 paneli
warsztatowych, podczas których w mniejszych
grupach debatowaliśmy na temat m. in. ochrony
środowiska naturalnego, pomocy prawnej pro
bono, możliwości oferowanych nam przez nowe
technologie
czy
działalności
na
rzecz
społeczności lokalnych. Po raz kolejny mieliśmy
okazję
gościć
najlepszych
ekspertów
reprezentujących zarówno organizacje pozarządowe,
ﬁrmy,
instytucje
publiczne, jak i kancelarie prawne,
w tym m.in. Helsińską Fundację
Praw Człowieka, Biuro Rzecznika
Praw
Obywatelskich,
Ośrodek
Informacji ONZ Unic Warsaw,
Naczelną
Radę
Adwokacką,
Centrum
Pro
Bono,
ANG
Spółdzielnia czy kancelarię KRK
Legal. Prelekcje zebrały wiele
pozytywnych opinii i angażowały
wszystkich uczestników.

Panel ten prowadzony przez Emilię Staniak,
Dyrektora ds. Publikacji Naukowych ELSA
Poland, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Poza panią Panek – Owsiańską
wystąpili w nim także Jej Perfekcyjność z fundacji Pro Diversity i mec. Monika Wieczorek,
PartnerZarządzający w Kancelarii Prawnej
EDGE/Wieczorek.

Po ponad tygodniu od zakończenia
naszego projektu z nieskrywaną
przyjemnością
stwierdzam,
że
okazał się on wielkim sukcesem. Jako jeden z Koordynatorów mogę
wyrazić jedynie wielką dumę i wdzięczność wobec wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że Kongres „Prawo dla
odpowiedzialności” nie tylko mógł mieć miejsce,
ale przede wszystkim cieszył się zainteresowaniem i stworzył pole dla wielu nowych
inicjatyw naszego Stowarzyszenia. Wierzę, że
przez
organizację
podobnych
projektów
będziemy mogli dalej pokazywać naszą
wrażliwość społeczną i niezmiennie podkreślać
znaczenie
społecznej
odpowiedzialności
biznesu. Wierzę, że możemy stać się niejako
specjalistami od jej prawnego aspektu. Wierzę,
że nasz Kongres to dopiero początek nowej
drogi.

W kolejnym panelu podjęliśmy złożoną kwes�ę
warunków i jakości zatrudnienia. W tę tematykę
zagłębiali się mec. Michał Lisawa z kancelarii
CMS
Warsaw,
Anna
Szcześniak
z
Przedsiębiorstwa Fair Play, Magdalena Zgłobica
z Inicjatywy Mobilności Pracy, Kamil Rybikowski
ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
Agnieszka Krzyżak z Fundacji „Rodzic w mieście”
oraz apl. adw. Klaudia Łyś z Samorządu
Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w
Warszawie prowadzeni przez
Krzysztofa
Stępnia, Dyrektora ds. Badania Rynku ELSA
Poland. Eksperci koncentrowali się m. in. na
problemie płacy w Polsce, sytuacji pracujących
rodziców czy też pracowników delegowanych, a
dyskusja, co sam temat panelu zapowiedział,
była gorąca i trwała bardzo długo.
Wieczorem tego dnia mieliśmy okazję wziąć
udział w uroczystym bankiecie podsumowującym działalność ELSA Poland w kończącym
się już roku akademickim. Główną atrakcją była
premierowa prezentacja wyników tegorocznej
edycji badania „Studenci prawa w Polsce”, które
ELSA Poland przeprowadza od 19 lat. Wręczone
zostały także statuetki dla mecenasów ELSA
Poland. Podczas gali miałem zaszczyt i przyjemność wygłosić prelekcję pdt. „Na początku
była idea”, co stanowiło dla mnie ogromne
wyzwanie. Gala była okazją do dzielenia się
swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.
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fot. Maciej Janicki

Krzysztof Stępień
Dyrektor ds. Badania Rynku
ELSA Poland 2017/2018

PRAKTYKA CZYNI PRAWNIKA
Czerwiec. Miesiąc, kiedy spada popyt w studenckich barach i klubach i jednocześnie
okazuje się, że uczelniane biblioteki mają za
mało miejsc. Jest to czas wzmożonej pracy
każdego pracownika naukowego i wszystkich osób uczących się - studenci mają
sesję, doktoranci uczą się do obrony prac
doktorskich, a doktorzy i profesorowie
czytają prace magisterskie kończących
studia. W chwilach zwątpienia każda z tych
osób może (i na pewno to robi) zacząć się
zastanawiać: "a po co mi to właściwie
było?". W takich momentach dokonujemy
sobie w myślach krótkiego rachunku zysków
i strat, rozważając, czy ogrom pracy
włożonej w studia opłacił się. Większość
studentów uważa, że tak.

W Badaniu studenci głosowali również na
kancelarie i ﬁrmy konsul�ngowe w 4 kategoriach: Najbardziej rozpoznawalna kancelaria
prawna, Najlepszy pracodawca wśród kancelarii
prawnych, Najbardziej rozpoznawalna ﬁrm
konsul�ngowa oraz Najlepszy pracodawca
wśród ﬁrm konsul�ngowych. I miejsce w każdej
kategorii studenci przyznali Deloi�e i Deloi�e
Legal. W kategorii najbardziej rozpoznawalnej
kancelarii prawnej II miejsce zajęło PwC Legal,
a III - EY Law. W pozostałych trzech kategoriach
drugie miejsce zajął EY, a trzecie PwC.
Z Badania wynika, że 55% studentów prawa jest
zadowolonych z poziomu kształcenia na swoich
uczelniach. Po raz pierwszy zadowoleni
stanowią
większość
bezwzględną
ankietowanych. Co ważniejsze,
tylko 13%
studentów prawa jest "zdecydowanie" lub
"raczej" niezadowolonych. Pozostali (32%) nie
potraﬁli jednoznacznie opowiedzieć się po
którejkolwiek ze stron. Jest to ewidentny znak,
że coś na wydziałach prawa w Polsce zaczyna
się zmieniać – na dodatek na lepsze. Z czego to
może wynikać?

20 czerwca tego roku w Warszawie podczas
uroczystej gali pierwszego dnia Kongresu
"Prawo dla Odpowiedzialności" organizowanego
przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów
Prawa ELSA Poland zostały zaprezentowane
wyniki badania "Studenci Prawa w Polsce" 2018.
Badanie to jest przeprowadzane przez ELSA
Poland na wszystkich wydziałach prawa w
naszym kraju już od 19 lat. To ogólnopolskie
badanie opinii studentów prawa co roku
przedstawia efekty rozwoju rynku praktyk
prawniczych,
edukacji,
samorządów
prawniczych i samych studentów. Tegoroczna
edycja została przeprowadzona na największej
dotychczas próbie: 1573 studentów, 29
wydziałów prawa, 17 miast w Polsce.

Po pierwsze, w ostatnich latach na wydziałach
można zaobserwować wprowadzanie fakultatywnych zajęć nastawionych bardziej na rozwój umiejętności praktycznych. Są to na
przykład zajęcia z negocjacji, mediacji,
Alterna�ve Dispute Resolu�on czy przedmioty
związane z wąskimi specjalizacjami np. prawo
własności przemysłowej czy prawo lotnicze.
Cieszą się one dużą popularnością, gdyż
pozwalają studentom nabyć coś więcej niż suchą
wiedzę. Przedmioty takie jak powyżej pomagają
rozwijać umiejętności miękkie oraz wymagają
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przygotowania każdorazowego przygotowania.
Przeprowadzane są symulacje rozpraw i posiedzeń arbitrażowych, w których studenci
przyjmują
role
pełnomocników
stron,
przytaczając
kolejne argumenty na obronę
swoich tez.
Po drugie, widać wyraźny wzrost znaczenia
wydarzeń naukowych organizowanych na uczelniach, które mają na celu przybliżenie
studentom tych dziedzin prawa lub działalności
prawniczej, które są mniej rozwijane. Władze
wydziałów wspierają inicjatywy związane z organizacją takich spotkać poprzez np. zwolnienia
z opłat za wynajęcie sali czy stawianie
organizatorom wymogu bezpłatności biernego
uczestnictwa w takich wydarzeniach w odniesieniu do studentów.
Po trzecie, wydziały prawa w Polsce
wprowadzają nowe środki organizacyjne i techniczne mające na celu usprawnienie obsługi
studentów i samych studiów. Można wśród nich
wymienić na przykład: rezygnacje z indeksów
papierowych
na
rzecz
elektronicznych,
reorganizację toku studiów i wprowadzenie
niektórych dziedzin prawa już na I roku,
zwiększenie funkcjonalności stron wydziałowych czy zorganizowanie na terenie wydziału
pokoju dla matek z dziećmi.
To tylko niektóre z przykładów zmian podejścia
wydziałów i wyjścia na przeciw oczekiwaniom
studentów prawa. Niestety nie wszystkie
uczelnie podjęły tego typu starania, a niektóre

zachowały się wręcz odwrotnie. W opinii
studentów kilku wydziałów ich władze
wprowadziły w ostatnim czasie zmiany, które
utrudniają im zaliczenie ćwiczeń, egzaminu czy
obronę pracy magisterskiej, czyli np. nieorganizowanie sesji poprawkowej we wrześniu
czy wprowadzenie/utrzymanie sesji po 10 semestrze. Nie mniej jednak z badań "Studenci
Prawa w Polsce" wynika, że zadowolenie z poziomu kształcenia w Polsce rośnie z każdym
rokiem. W ciągu ostatnich 3 lat liczba
zadowolonych studentów wzrosła o 12 punktów procentowych. Jest to obiecujący wskaźnik,
który pokazuje, że dla polskiej edukacji
prawniczej na uczelniach jest światełko nadziei
i może kiedyś powstaną wydziały prawa, które
realnie będą przygotowywać do wykonywania
zawodu i uczyć praktycznych umiejętności.
Nieraz
spotkałem się z opinią wykwaliﬁkowanych prawników z długoletnim stażem,
którzy podkreślali, że osoba na III, IV, a nawet
V roku nie posiada żadnych umiejętności, które
są niezbędne do wykonywania merytorycznych
czynności w pracy prawnika. Z tego powodu
pracodawcy w kancelariach często wychodzą
z założenia, że nie powinni płacić studentom za
odbywane praktyki. Zakładają oni, że w zamian
za możliwość odbycia praktyk zawodowych
student nabywa umiejętności praktyczne, które
będzie mógł potem wykorzystać w czasie swojej
kariery. Czy jednak jest to dostateczny powód,
by od takiej osoby wymagać świadczenia
nieodpłatnej pracy? W żadnym razie.

fot. Maciej Janicki

Student prawa świadczy pracę na rzecz
praktykodawcy w zakresie, na jaki pozwalają
mu jego umiejętności oraz ograniczona
dyspozycyjność z uwagi na studia. Nie zawsze
są to czynności związane z pisaniem pism
procesowych, przygotowaniem raportu due diligence czy przeprowadzeniem rozmowy z klientem, ale bardzo często są to zadania, które
mają na celu wesprzeć innych prawników w powyższych czynnościach i ułatwić im pracę.
Dlatego praktykanci nierzadko wykonują takie
czynności jak research przepisów, orzecznictwa,
kontakt z urzędami, sądami, przygotowanie
pełnomocnictw, kompletowanie załączników
czy dostarczanie pism. To również jest praca,
która przynosi realną korzyść praktykodawcy.
Proces przygotowania konkretnych projektów
zostaje usprawniony i przyśpieszony, terminy
dotrzymane, a może dzięki temu prawnik nie
spędzi kolejnego wieczoru w biurze tylko
dlatego, że terminy muszą być dotrzymane,
a wszystkie czynności musi wykonać sam.
Prawnik może wziąć wtedy więcej spraw, gdyż
jego praca skupi się na najbardziej istotnych
kwes�ach, a tym samym wzrosną wyniki
kancelarii.

gu kilku minut od wstawienia ogłoszenia w
komentarzach rozpoczęła się zażyła dyskusja na
temat odpłatności praktyk, a wystawiający
ogłoszenie został poddany surowej krytyce.
Nagonka nie zakończyła się z chwilą usunięcia
ogłoszenia, gdyż znani ze swojej pomysłowości
studenci zrobili zrzuty ekranu z treścią
ogłoszenia i komentarzami pod nim. Kilkoro z
osób biorących udział w dyskusji poważnie
rozważało zgłoszenie skargi na wystawcę do
samorządu adwokackiego za naruszenie etyki
zawodowej. Sama NRA w niedawnym
oświadczeniu
skrytykowała
praktykę
niepłacenia aplikantom, co może stanowić bazę
do podjęcia efektywnej walki z tym zjawiskiem*.
W związku z powyższym kluczem do zwalczania
bezpłatności pracy świadczonej przez studentów jest podnoszenie poziomu kształcenia na
polskich wydziałach prawa. Od wielu lat studenci prawa wskazują, że studia są zbyt
teoretyczne, a praktyczne umiejętności nie są
rozwijane. Przez to kancelarie nie angażują
studentów w merytoryczną pracę, co nie jest
wielkim zaskoczeniem. ELSA Poland od początku swojego istnienia działa na rzecz podnoszenia praktycznych kwaliﬁkacji studentów prawa
poprzez organizację konkursów, warsztatów,
seminariów, konferencji oraz spotkań z prawnikami. Organizowane są warsztaty pisania pism
procesowych, symulacje rozpraw, konkursy typu
moot court, konkurs na artykuł do Przeglądu
Prawniczego ELSA Poland, konferencje na temat
poszczególnych gałęzi prawa i wiele, wiele innych. Wszystkie te inicjatywy mają na celu
pomoc studentom w zdobyciu umiejętności,
których nie mogą zdobyć na uczelni ani nigdzie
indziej. Uczestnictwo w tego typu wydarzeniach
pozytywnie wpływa na konkurencyjność
studentów na rynku pracy, gdyż Ci, którzy
wykazują się zaangażowaniem i chęcią nauki,
są bardziej wartościowym pracownikiem dla
praktykodawcy.

Całe szczęście w ostatnim czasie rośnie
świadomość studentów na temat swoich praw
jako praktykantów. Na rynku jednak wciąż
bardzo często można spotkać się z przypadkiem,
kiedy praktykanta i praktykodawcę nie łączy
żadna pisemna umowa. Bez umowy na piśmie
praktyki odbywało prawie 34% praktykantów.
W sieci nie brakuje ofert bezpłatnych praktyk
skierowanych do studentów, szczególnie w
mniejszych ośrodkach akademickich. Coraz
rzadziej można je spotkać w dużych
metropoliach (Warszawa, Wrocław czy Kraków),
gdzie rynek prawniczy jest bardziej rozwinięty.
W takich dużych ośrodkach – zwłaszcza w
Warszawie, która jest najbardziej rozwinięta pod
tym
względem,
opublikowanie
oferty
bezpłatnych praktyk zaczyna uchodzić za faux
pais i jest mocno krytykowane, zarówno przez
społeczność studencką, jak i samych prawników.
W związku z rosnącą popularnością portali
społecznościowych (skok o 9 punktów
procentowych w stosunku do zeszłego roku)
jako miejsca wyszukiwania ofert pracy i praktyk,
duże i małe kancelarie udostępniają oferty pracy
również poprzez proﬁle kancelarii i publiczne
grupy w serwisie Facebook.
Ostatnio na jednej z takich grup facebookowych
spotkałem się z ogłoszeniem warszawskiej
kancelarii, która specjalizuje się w prawie
medycznym, oferującą odbycie bezpłatnych
praktyk w wymiarze 2 miesięcy. Nie minęła
godzina, a ogłoszenie zostało usunięte.
Regulamin grupy nie zabraniał publikacji takich
ogłoszeń, więc podejrzewam, że zostało ono
usunięte przez wystawiającego – bowiem w cią-

Może więc nadszedł najwyższy czas, by wydziały prawa poszły tym tropem? Zajęcia,
na których studenci będą mieli za zadanie
przygotować umowę, pismo do sądu, research,
stanowisko do określonego stanu faktycznego
lub inny dokument prawny będą lepiej
przygotowywały młodych adeptów prawa do
pracy w zawodzie. Nauka regulacji prawnych w
żadnym stopniu na tym nie ucierpi - i tak każde
z tych zadań będzie musiało być oparte na
znalezieniu i analizie odpowiednich przepisów.
Sam proces przygotowania takich dokumentów
oraz późniejsza wspólna ich analiza z wskazaniem błędów przyniosłaby niesamowitą
korzyść zarówno dla studentów, jak i dla pracowników naukowych czy pracodawców, a tym
samym również dla gospodarki.
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Ogólnopolska Konferencja Podatkowa jest ﬂagowym projektem ELSA Poland organizowanym
w celu stworzenia pla�ormy do spotkań ekspertów i studentów oraz dokonania konstruktywnej
analizy najnowszych zmian w świecie prawa
podatkowego.
Tegoroczna, dziewiętnasta już edycja konferencji,
poświęcona
zostanie
wpływowi
przemian
technologicznych na politykę ﬁskalną państwa.
Pierwszego dnia wydarzenia w trzech panelach
transmitowanych równolegle w Internecie, dotyczących odpowiednio opodatkowania transakcji
kryptowalutami, opodatkowaniu digital economy
oraz cyfrowej kontroli podatnika, postaramy się w
gronie ekspertów oraz studentów prawa i kierunków biznesowych zdiagnozować największe bolączki polskiego systemu podatkowego i przewidzieć czekające go w przyszłości zmiany.
Drugiego dnia podkreślony zostanie iście
ogólnopolski i praktyczny charakter projektu poprzez organizację w kilku ośrodkach akademickich
cyklu warsztatów poświęconych przedmiotowej
problematyce, podczas których studenci będą
mogli nawiązać bezpośredni kontakt z praktykami,
a także sprawdzić swoje umiejętności analityczne.
Szczegóły na stronie h�p://www.okp.elsa.org.pl
i h�ps://www.facebook.com/events/783762955153062/

Adapciak to idealna propozycja wyjazdu
wakacyjnego dla tegorocznych Maturzystów
i przyszłych Studentów, którzy wybrali wydziały
prawa i administracji.

Adapciak odbędzie w dniach 17-23.09.2018
w Wiśle. Cena wyjazdu to 499zł i zawiera się
w niej nocleg, wyżywienie, szkolenia, imprezy
oraz drobne upominki dla Was!

Ogólnopolski Obóz Studentów Prawa i Administracji „Adapciak 2018” to jedyna taka okazja
żeby poznać ludzi z Twojego kierunku z całej
Polski i nawiązać przyjaźnie na lata. Oczywiście
będzie też czas na integrację podczas wspólnych
imprez, tuż po szkoleniach, na których
pogłębicie swoją wiedzę z zakresu prawa i poznacie tajniki zawodów prawniczych wprost od
Sędzi Anny Marii Wesołowskiej, którą będziemy
mieli przyjemność gościć!

Zapisy ruszyły 11.07.2018! Już nie możemy się
was doczekać!
Szczegóły na stronie h�p://www.adapciak.elsa.org.pl
oraz h�ps://www.facebook.com/AdapciakELSA
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