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Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy!
Mamy ogromną przyjemność oddać w Wasze ręce najnowsze wydanie
Magazynu Studenckiego "Index"! W tym numerze znajduje się aż 12
ciekawych

artykułów

dotyczących

sfery

rozwoju

osobistego

przyszłego prawnika, zagadnień prawnych, a także działalności
studenckiej.
Autorami tekstów są zarówno studenci jak i profesjonaliści oraz
prawnicy praktycy. Przyszły doradca podatkowy, prawnik podążający
wymarzoną ścieżką kariery i rozwoju kompetencji miękkich oraz
szukający mniej popularnych, a bardzo atrakcyjnych możliwości
specjalizacji - każdy znajdzie coś dla siebie!
Niesamowicie się cieszymy, że możecie przeczytać też wiele tekstów
dotyczących

zainteresowań

oraz

działań

podejmowanych

przez

Elsowiczy - członków Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa
ELSA Poland, którzy podejmują działania zarówno w sferze aktywności
społecznej jak i naukowej, a także tworzą możliwości dla innych
studentów do poznania i specjalizacji w mało dostępnych dziedzinach
prawa.
- to wszystko znajdziecie w tegorocznym wydaniu "Indexu".
Miłej lektury!
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JAKIE KOMPETENCJE MIĘKKIE ROZWIJAMY
W BAKER MCKENZIE?

Kancelaria Baker McKenzie jest jedną z najczęściej rekomendowanych kancelarii w Polsce i na świecie.
Zajmuje wysoką pozycję w prestiżowych rankingach, m.in. Financial Times, Chambers Global, Chambers
Europe i Legal 500. Od dziewięciu lat Baker McKenzie uznawana jest za najsilniejszą na świecie markę
prawniczą według rankingu Acritas' Global Elite Law Firm Brand Index.
W naszych szeregach w Polsce pracuje
ponad 100 prawników, ekspertów
w najróżniejszych dziedzinach doradztwa
prawnego i podatkowego. Za słowem
doradztwo kryje się jednak znacznie
więcej niż sama wiedza. To, co jest dla
nas niezwykle ważne, to rozwój tych
kompetencji, które mają bezpośredni
wpływ na jakość doradztwa, jak np.
nastawienie na klienta, umiejętność
identyfikowania
potrzeb
klienta
i budowania relacji, kompetencje
przywódcze,
umiejętność
pracy
w zespole.
Liderzy zespołów oceniają pracę
prawników pod kątem kompetencji
twardych, technicznych, jak i miękkich,
a dział HR raz do roku dokonuje analizy
kompetencji, decydując, jakie działania
rozwojowo-szkoleniowe powinny zostać
przedsięwzięte,
aby
sprostać
oczekiwaniom
klientów
oraz
zmieniającego się rynku. Rokrocznie
realizujemy nasze flagowe programy
rozwojowe, ale za każdym razem
INDEX | 2

są one "szyte na miarę" pod kątem
aktualnych potrzeb naszych zespołów
i rynku. Wśród nich są:
Akademia Biznesu wspierająca
rozwój kompetencji w zakresie
sprzedażowym,
nawiązywania
i budowania relacji z klientami;
Globalny program Mobility, który
umożliwia wymianę doświadczeń
zawodowych,
budowanie
i rozwijanie relacji biznesowych
oraz
zdobywanie
nowych
kompetencji poprzez wyjazdy do
innych biur Baker McKenzie na
całym świecie;
Programy:
mentoringowy
i coaching'owy - które pozwalają na
czerpanie ze wsparcia bardziej
doświadczonych osób, odnoszących
sukcesy na rynku prawniczym;
Akademia Przywództwa, kształcąca
członków naszych zespołów na
przyszłych liderów;
Program szkoleń lokalnych oraz
globalnych
adresowany
do
wszystkich grup prawników;

Kursy w Letniej Szkole Prawa
Amerykańskiego
organizowane
w Dallas oraz Kalifornii;
Prawnicze stypendia zagraniczne
LL.M;
Europejskie spotkania praktyk
mające na celu rozwój współpracy
pomiędzy biurami oraz budowanie
relacji na poziomie praktyk;
Spotkania branżowe nastawione na
wymianę informacji na temat
produktów i usług, dzielenie się
wiedzą i najlepszymi praktykami;
BakerWomen
program
wspierający rozwój zawodowy
kobiet oferujący liczne szkolenia
w zakresie przywództwa oraz
podejmowania decyzji.
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Dla nas ważne jest, aby prawnicy
angażowali się w rzeczywistą sytuację
klienta, oferując mu konkretne
wsparcie. Rozwijamy umiejętność
słuchania,
zadawania
pytań
otwartych,
komunikowania
skomplikowanych
terminów
prawniczych w jasny i przystępny
sposób,
rekomendowania
konkretnych rozwiązań, z określeniem
najistotniejszych ryzyk. Działania te
wspieramy
budowaniem
ducha
zespołowości i współpracy.

2020

Podczas procesu rekrutacji oceniamy
poziom wiedzy merytorycznej oraz
kompetencji
miękkich
naszych
kandydatów pod kątem dopasowania
ich do naszej kultury organizacyjnej
opartej na współpracy, szacunku do
różnorodności,
poczucia
odpowiedzialności,
również
tej
społecznej. W trakcie praktyk
zapewniamy naszym praktykantom
możliwość zdobycia umiejętności
wysoko cenionych na rynku pracy,
które zapewniają większe poczucie
pewności siebie w projektowaniu
własnego rozwoju zawodowego.

W trakcie programu praktyk odbywa
się cykl warsztatów, na których
pozyskujemy informacje zwrotne na
temat
atrakcyjności
naszych
programów, wspólnie projektujemy
zmiany, modyfikujemy je adekwatnie
do oczekiwań zmieniającego się
rynku. Uczenie się od siebie
nawzajem, wymiana opinii i poglądów
to coś, co pozwala nam na ciągłe
doskonalenie naszych programów
rozwojowych zarówno na poziomie
lokalnym jak i globalnym.

Magdalena
Turalska
ekspert ds.
Pozyskiwania
i Rozwoju Talentów
w międzynarodowej
kancelarii Baker
McKenzie Krzyżowski
i Wspólnicy Spółka
Komandytowa
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ŚCIEŻKA KARIERY
– CZY WYZNACZAMY JĄ SAMI?
wywiad z Partnerami Zarządzającymi DLA Piper
Jackiem Gizińskim i Krzysztofem Kycią

Niezmiernie mi miło przedstawić niniejszy wywiad z Partnerami Zarządzającymi DLA Piper w Polsce! Zamiast
zwyczajowo spotkać się osobiście, w pięknym warszawskim biurze DLA Piper, poniższy wywiad powstał za pomocą
środków komunikacji na odległość i mimo małych problemów technicznych, jesteśmy w stanie przekazać Wam już dzisiaj
niesamowicie inspirującą i wartą swego czasu lekturę wywiadu z Jackiem Gizińskim i Krzysztofem Kycią, którzy od 2018
roku wspólnie zarządzają kancelarią. Porozmawiamy o ścieżce kariery, jej początkach, radach dla Młodych Prawników,
a także klimacie pracy i wartościach panujących w DLA Piper. Zapraszam do lektury!

O Partnerach Zarządzających
Marta Tomczak: Poprosiłabym o kilka
słów o Panach, informacje, których nie
wyczytamy z Panów wizytówek.
Jacek Giziński: W nieprzypadkowej
kolejności: jestem mężem wyrozumiałej
żony, ojcem wspaniałej 11-letniej córki,
sportowcem-amatorem i hobbystąogrodnikiem. Tego nie można wyczytać
z mojej wizytówki.
Krzysztof Kycia: Ja również jestem
domatorem i uwielbiam zajmować się
ogrodem. Moją pasją jest także
"craftowanie”. Mam mały warsztat,
w którym w wolnych chwilach rzeźbię
małe przedmioty z drewna. Proces
twórczy jest dla mnie wielką atrakcją.
Oprócz tego jestem mężem wyrozumiałej
żony i ojcem dwóch synów, od których
INDEX | 4

z przyjemnością uczę się patrzenia na
świat z innej perspektywy niż moja.
Okazuje się, że świat zmienia się
bardzo szybko. Sami tego nie
zauważamy. Dzieci uczą mnie zupełnie
nowych rzeczy i nowego postrzegania
rzeczywistości, co z przyjemnością
obserwuję.
Jak
wyglądała
kariery?

Panów

ścieżka

K.K.: Ja wybrałem wydział prawa na
Uniwersytecie Marii SkłodowskiejCurie w Lublinie. Pochodzę z małej
miejscowości - Starachowice, to
centrum
mojego
świata
w dzieciństwie. Ze Starachowic jest
blisko
do
Warszawy,
Lublina,
Krakowa, Łodzi, dlatego wybór uczelni
nie był dla mnie oczywisty. Wybrałem
Lublin, ponieważ wszystkie egzaminy
były ustne, a ja zawsze chciałem być

prawnikiem procesowym i sposób
mówienia, argumentacji prawnej był
dla mnie cenny. W trakcie studiów
zdecydowałem się także rozpocząć
praktyki. W ówczesnej rzeczywistości
to też nie było takie oczywiste.
Kancelarie organizowały praktyki
tylko w okresie wakacyjnym. Sam
znalazłem kancelarię, w której
mogłem
pracować.
Później
przeniosłem się do Warszawy, żeby
włączyć się
w doradztwo na
poziomie międzynarodowym, gdzie
jestem do dzisiaj.
J.G.: Ja skończyłem prawo na
Uniwersytecie Warszawskim. Jestem
aktywny zawodowo od IV roku.
Rozpocząłem pracę w mniejszych
polskich kancelariach.
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Następnie dołączyłem do zespołu
Squire Sanders, a od 2007 roku razem
z
całym
zespołem,
w
tym
z Krzysztofem, dołączyliśmy do DLA
Piper. W DLA Piper przeszedłem całą
ścieżkę kariery od aplikanta aż do
partnera współzarządzającego.
Jakie jest Panów najprzyjemniejsze
wspomnienie w całej karierze?
J.G.: To trudne zadanie, by
z kilkunastu lat kariery zawodowej
wybrać
jedno
najprzyjemniejsze
wspomnienie!
W zależności
od perspektywy
i przyjętych
kryteriów – sytuacji spełnienia
zawodowego czy zwykłej ludzkiej
radości, to myślę, że największą
satysfakcję przyniosło mi samodzielne
przekonanie pierwszych klientów do
współpracy z kancelarią. Poza pracą
merytoryczną, którą bardzo lubię do
dzisiaj,
poczułem wtedy, że
wkraczam na ścieżkę rozwoju biznesu
kancelarii, co otworzyło przede mną
perspektywę wejścia do klubu
partnerów
i pozwoliło mi
pełnić tę funkcję do dzisiaj.
K.K.: Dla mnie jako prawnika
zajmującego się sporami to była to
oczywiście pierwsza samodzielnie
wygrana
duża
sprawa
międzynarodowe
postępowanie
arbitrażowe, chociaż prowadzone
w Warszawie. Po stronie przeciwnej
klienta
reprezentował
partner
zarządzający jednej z wiodących
kancelarii, a w składzie arbitrów
zasiadali sami wybitni prawnicy,
w tym m.in. prof. Safjan. To była
wielka satysfakcja merytoryczna, ale
także biznesowa. Drugie takie
wspomnienie, którego datę i godzinę
pamiętam do dziś, to sytuacja,
w której na rękach trzymam
nowonarodzonego syna, a od
partnera zarządzającego DLA Piper na
świecie otrzymuję telefon

2020

gratulacyjny
z
okazji
objęcia
stanowiska partnera. Pomyślałem
wtedy, że do 3 razy sztuka i zagrałem
tego dnia również w totolotka
i z trzech rzeczy nie wyszła mi tylko ta
ostatnia.
Czy były jakieś sytuacje, które
zaważyły
na
Panów
życiu
zawodowym? Czy były to jakieś
zwroty akcji na ścieżce kariery?
Przemyślane wybory czy może
szczęście?
K.K.: Zdecydowanie taką kluczową
decyzją było przeprowadzenie się do
Warszawy i związanie się zawodowo
z tym miejscem. Była to moja
świadoma decyzja ze względu na
chęć pracy w międzynarodowym
biznesie. Oprócz świadomej decyzji
i pomysłu, jak je realizować ważne
jest szczęście. Ja go upatruję
w ludziach, których spotkałem,
w zespole osób, z którymi chciałem
pracować i z którymi doskonale się
rozumiemy. Z wieloma z nich nadal
razem pracujemy.
J.G.: W moim przypadku było bardzo
podobnie. Wchodziliśmy na rynek
pracy w trudnym okresie dla
studentów, praktyki często były
nieodpłatne albo ich w ogóle nie
było, więc zgodzę się z Krzysztofem.
Moim szczęściem było trafienie do
pierwszego zespołu, który pomógł mi
się rozwijać i inwestował w mój
wzrost zawodowy. Przy naprawdę
dużej pracy własnej i sporej dozie
szczęścia, tę daną mi wówczas szansę
wykorzystuję do dzisiaj.
Jakie są dla Panów najważniejsze
cechy, które powinien posiadać
prawnik?
K.K.: Najważniejsza według mnie jest
umiejętność
słuchania
ludzi
i rozumienia ich punktu widzenia,
umiejętność prowadzenia dyskusji,

słuchania argumentów drugiej strony.
W naszej firmie mówimy, że
doradztwo prawne to human
business – otwarcie się na słuchanie,
świadome kierowanie rozmową,
zdolność
do
przewidywania,
feedback, zarówno wobec zespołu jak
i klienta, co nie jest tak oczywiste
w naszych czasach.
J.G.: Zdecydowanie się zgadzam
i dodałbym, że prawnik powinien być
zawsze uczciwy, odpowiedzialny
i odważny, aby brać odpowiedzialność
za swoje słowa i działania.
K.K.: Możemy to nawet podsumować
wartościami, jakimi kierujemy się
w DLA Piper, czyli „be supportive, be
collaborative,
be
bold,
be
exceptional”. Podkreślamy je, bo są to
wartości,
które
w
praktyce
realizowane są przez zespół ludzi
pracujących w naszej kancelarii.
Czy coś albo ktoś Panów inspiruje?
Nakierowuje
Panów
działania?
Wizja, osoba, cytat?
K.K.: Odpowiem trochę żartobliwą
anegdotą. Pewnego razu oglądałem
z synami „Pingwiny z Madagaskaru”,
a tam król Julian, który jak wiadomo
nie jest sportsman’em, gdy miał wziąć
udział w zawodach sportowych
powiedział: „Żeby wygrać te zawody
trzeba pozbyć się konkurencji”. Nie
chodzi
mi
tutaj
oczywiście
o bezwzględność działania, bo etyka
biznesu jest priorytetem. Chodzi o to,
że bohater przemyślał sprawę,
wiedział, że nie ma pewnych
konkretnych i potrzebnych w danej
sytuacji cech, zatem dostosował
strategię i zaplanował konkretne
działanie. To też premiujemy
w kancelarii, w życiu i pracy
prawnika: ludzi z otwartymi głowami,
którzy myślą, zastanawiają się, planują
i dobierają odpowiednie środki i cele.
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To
jest
z
mojego
widzenia clue zagadnienia.

punktu

J.G.: Ja trochę poważniej podejdę do
tego pytania. Mi moja Mama często
powtarzała, żeby zawsze i wobec
każdego zachowywać się w taki
sposób, abym mógł jej o tym
opowiedzieć prosto w oczy, bez
poczucia wstydu. Mojej Mamy już od
dawna nie ma wśród nas, natomiast
zasadę, której mnie nauczyła stosuję
do dziś i odnoszę się z szacunkiem do
każdego, niezależnie od pełnionej
funkcji lub stanowiska, bez względu
na to czy chodzi o przełożonych,
współpracowników, klientów czy
nawet przedstawicieli drugiej strony
w transakcji czy sporze sądowym. To
wraca i ludzie się rewanżują. Jak to
mówił prof. Bartoszewski „warto być
przyzwoitym”.

O Młodych Prawnikach
Co by Panowie poradzili studentowi
I roku prawa? O czym powinien
pomyśleć już na początku swojej
kariery zawodowej?
J.G.:
W
pierwszej
kolejności
powiedziałbym, że gratuluję wyboru!
Studia prawnicze dają świetną bazę
i fundament do budowania kariery
zawodowej nie tylko w prawie, ale
także w innych sektorach gospodarki.
Student I roku ma też szczęście, że nie
jest na V roku i teraz nie wchodzi na
rynek pracy, bo zakładam, że kryzys,
którego obecnie jesteśmy świadkami
szybko minie i kończąc studia będzie
wchodził na rynek pracy w czasie
dobrej koniunktury. A po trzecie:
studencie – masz 5 lat – wykorzystaj
je na kształtowanie siebie jako
człowieka i prawnika. Buduj swoją
tożsamość, aby była ona bazą na
przyszłość. Narzędzia do tego są
różne: bogata oferta edukacyjna,
zaangażowanie
w działalność kół
naukowych, stowarzyszeń, fundacji
i pamiętaj, że jesteś studentem!
Korzystaj więc
z czasu też dla
przyjemności, bo napracować się
jeszcze zdążysz!
K.K.: Pozostaje mi tylko się z tym
zgodzić. Dodałbym może jeszcze,
INDEX | 6
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żeby od I roku rozglądać się,
uczestniczyć
w różnych formach
aktywności, aby odnaleźć swoje
miejsce. Poznać środowisko, nauczyć
się współdziałania i współpracy. Przy
okazji oczywiście bycie studentem to
też zabawa, która również jest
pewnego rodzaju kształtowaniem
umiejętności
współpracy
i realizowania projektów. Rób to na
każdym możliwym polu, bo prawa
można nauczyć się z książek, ale
dobry prawnik musi mieć życiową
zdolność analizy i podejmowania
decyzji.
Na co natomiast powinien zwrócić
uwagę student V roku prawa? Co z
Panów perspektywy warto zrobić na
tym etapie rozwoju zawodowego,
aby osiągnąć pożądany sukces?
K.K.: Student V roku powinien
myśleć zdecydowanie o pracy
i o znalezieniu swojego miejsca na
rynku. To jest już czas
na
konkretyzację swoich działań,
angażowanie się w pierwsze
doświadczenia zawodowe. Wtedy
powinno
się
krystalizować
zainteresowanie
w
konkretnej
dziedzinie prawa i na tej bazie
absolwent może decydować
o przyszłej pracy. Dobrze, aby
student V roku
rozumiał jak
najszerzej wybraną dziedzinę prawa
albo co najmniej szukał obszaru
swojej specjalizacji, która jest
najbliższa jego sercu.
J.G.: W duchu tego, co Krzysztof
powiedział, w naszej kancelarii
proponujemy najpierw program
praktyk letnich, a następnie roczny
program rotacyjny, który ma
zapewnić pewną przekrojowość
doświadczeń właśnie dla takich
studentów. Mogą zdobyć oni
doświadczenie w ramach programu
Ahead w 4 różnych zespołach
prawniczych przez około 3 miesiące z
każdym zespołem. Praktykant na
podstawie własnych doświadczeń
może nabrać przekonania, która
dziedzina prawa
i jaka specyfika
pracy mu odpowiada. Student V roku
na pewno musi mieć też fundament,

bazę wiedzy i doświadczeń, aby
później wyrabiać w sobie prawniczą
intuicję, żeby unikać oczywistych
błędów niezależnie od wybranej
specjalizacji. Dobry praktykant młody prawnik - powinien cechować
się przed wszystkim dokładnością
i
umiejętnością
precyzyjnej
komunikacji. Wiedzę i umiejętności
wyrabia się już w trakcie pracy
zawodowej,
natomiast
na
początku trzeba umieć szukać
informacji oraz wiedzieć, kiedy o coś
zapytać.
Niezbędna
jest
też
umiejętność
komunikacji
z przełożonymi i kolegami z zespołu.
Nawet, gdy się czegoś nie wie albo,
gdy się nie zdąży na czas wykonać
zadania, należy to odpowiednio
wcześniej zasygnalizować, uprzedzić
o tym.
W takim przypadku
zapewniamy odpowiednie wsparcie,
pomoc
i narzędzia.
Co Panów zdaniem wyróżnia obecne
pokolenie młodych prawników?
J.G.: My się wychowywaliśmy
w epoce analogowej, a dzieciństwo
obecnych młodych prawników to już
epoka cyfrowa. Technologie cyfrowe
i nowoczesne narzędzia to ich
naturalny świat. Świetnie wyszukują
informacje w bazach danych, robią to
dużo lepiej niż my, mają umiejętności
technologiczne lepiej rozwinięte.
K.K.: Dodałbym do tego element
otwartości na proces globalizacji
świata i możliwości, jakie on daje.
Dużo lepiej widzicie międzynarodowe
aspekty, nie tylko granice państwowe
nie są dla was przeszkodą, ale też
sprawniej myślicie w kategoriach
globalnych na dużo szerszą skalę.
J.G.: Chyba dopiero teraz,
w okolicznościach pandemii, bardziej
mogliście poczuć w ogóle istnienie
granic
państwowych.
Młodzi
prawnicy są otwarci na świat i dzięki
temu mają szersze perspektywy.
Na rozwoju, których kompetencji
powinien się skupić student, który
widzi swoją przyszłość w tym
zawodzie?
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Wspominali
Panowie
już
o umiejętności komunikacji, kulturze
feedbacku.
K.K.: W DLA Piper promujemy
i żyjemy naszymi wartościami. Jedną
z nich jest też kultura feedbacku – to
narzędzie
w praktyce dające
możliwość właściwego, efektywnego
i higienicznego współżycia i działania.
Jeżeli ludzie ze sobą pracują i dają
feedback to buduje to więzi oraz
środowisko pracy, w którym chętniej
się pracuje. Tworzy to również takie
przeświadczenie, że nie jestem jednym
z wielu, tylko jednym z grupy.
J.G.: Jeszcze w trakcie studiów to
oczywiście
dodatkowe
zaangażowanie. Udział w projektach
typu ERASMUS+, który pozwala na
nawiązywanie kontaktów, wartych
podtrzymywania. Sami przekazujemy
młodym prawnikom, żeby te kontakty,
które pozyskują w trakcie studiów
utrzymywali i pielęgnowali, bo to
procentuje już po kilku latach w życiu
zawodowym. Jest to siła i kapitał na
przyszłość, którą każdy buduje przez
całe życie poprzez to, że jest
wiarygodny, jest z ludźmi, rozmawia
z nimi i daje się poznać jako osoba
rzetelna. Osoby, z którymi budujemy
takie
relacje,
zarówno
podczas studiów, jak i aplikacji to nasi
potencjalni współpracownicy, przyszli
klienci. O tym trzeba pamiętać
i zwracać na to uwagę.
W jakim stopniu i w jaki sposób
dodatkowe aktywności wzmacniają
młodego prawnika? Czy należy w nie
inwestować czy też są one może
nadmiernym „rozpraszaczem”?
J.G.:
Zdecydowanie
trzeba
inwestować w rzeczy, które sprawiają
nam zwykłą przyjemność. Skupienie
się tylko na rozwoju zawodowym
i
karierze
jest
receptą
na
bardzo szybkie wypalenie zawodowe.
Trzeba zachowywać równowagę,
dlatego
pielęgnowanie
innych
zainteresowań jest bardzo ważne
w rozwoju prawnika.
K.K.: Nie pozostaje mi nic innego, jak
się podpisać pod tym zdaniem.
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A co ze znajomością języka obcego czy jest potrzebna i na jakim
poziomie – szczególnie w kancelarii
międzynarodowej? Czy wystarczy
znajomość języka angielskiego czy
znajomość drugiego języka jest
równie istotna?
K.K.:
Angielski
to
lingua
franca biznesu. Bez znajomości tego
języka ciężko jest mówić o rozwoju
kariery
w
międzynarodowym
środowisku. Znajomość drugiego
języka obcego jest dodatkowym
walorem, ale nie jest konieczna jego
znajomość w stopniu perfekcyjnym.
Wspominaliśmy o human business –
język
angielski
jest
formą
prowadzenia i budowania sieci
kontaktów w naszej firmie. DLA Piper
inwestuje też w rozwój językowy
zespołu.
Prowadzimy
dla
pracowników 10 różnych lektoratów:
z j. angielskiego, z Legal English,
z rosyjskiego, z włoskiego etc.
Dostosowujemy je do zainteresowań
pracowników.
J.G.: Język angielski jest językiem
naszej firmy. Prawnicy biorą udział
w międzynarodowych szkoleniach
wyjazdowych. Oferujemy również
program FLASH, podczas którego
w czasie 2 tygodni pracy
w zagranicznym biurze pracuje się po
angielsku. W ramach wymiany
przewidziany jest także program
turystyczno-rozrywkowy. W trakcie
programu mieszka się w tym
samym
miejscu
z
innymi
stypendystami, dlatego mówimy, że
to taki nasz wewnętrzny ERASMUS
dla
pracowników.
Dodatkowo
dajemy też możliwość wyjazdu
w ramach tzw.: „secondments”, aby
realizować dłuższe projekty w innym
biurze
w sieci, pracując w ramach
zagranicznego zespołu dla jego
klientów. Język angielski jest zatem
podstawą naszej pracy.

O kancelarii DLA Piper
Jakie czynniki decydują o tym, że
prawnicy mogą odnieść sukces
zawodowy i awansują w kancelarii
DLA Piper?

Czy i w jaki sposób firma wspiera
rozwój młodych prawników?
K.K.: Staramy się wspierać rozwój
naszych pracowników nieustannie.
Mamy transparentną ścieżkę rozwoju
zawodowego,
a
świetnym
przykładem tego jest Jacek, który
przeszedł ją całą : od prawnika do
partnera współzarządzającego. Moja
droga zawodowa w DLA Piper jest
podobna. Firma od samego początku
nas wspierała i takie działanie jest
wpisane we współpracę z DLA Piper.
Rozwijamy naszych pracowników
również poprzez szkolenia miękkie,
wspomagające w różnych aspektach
pracy zawodowej i to się odbywa na
poziomie
międzynarodowym,
a wewnętrznie raz/dwa razy do roku
weryfikujemy
ścieżkę
kariery
pracowników i szukamy dla nich
właściwego miejsca. Dzięki takim
działaniom rozwijają się u nas eksperci
w konkretnych dziedzinach prawa
i biznesu.
J.G.: Młodych prawników uczymy
rzetelności oraz tego, aby traktowali
kolegów z zespołu, z którymi
współpracują, tak samo jak partnerzy
traktują klientów. Nasi prawnicy są
promotorami
naszej
kancelarii
i przyczyniają się do rozwoju naszego
biznesu.
Czy można mówić o rozwoju kariery
w czasie obecnej pandemii, kiedy za
oknem spokój i cisza? Jakie zmiany
może
przynieść
nam
nowa
rzeczywistość?
J.G.: Mimo tych przeszkód o rozwoju
zawodowym trzeba myśleć zawsze,
a zwłaszcza teraz. W naszej kancelarii
bez przeszkód odbyły się oceny
roczne, podczas których kwestie
rozwoju zawodowego członków
zespołu są kluczowym elementem.
Ponadto, historia pokazuje, że rozwój
zawodowy
można
realizować,
niezależnie
od
kryzysów
gospodarczych.
Przez
kilka
najbliższych miesięcy może być nieco
trudniej i trzeba się liczyć z tym, że
selekcja będzie ostrzejsza,
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a ofert zatrudnienia na samym
początku będzie mniej, natomiast
przewidujemy, że sytuacja w miarę
szybko wróci do normy.
K.K.: Natomiast patrząc z innej strony
mam nadzieję, że skutkiem aktualnej
sytuacji będzie otwarcie naszego
społeczeństwa na nowe formy
komunikacji.
Dzisiaj
efektywnie
jesteśmy w stanie przeprowadzać
spotkania online, czego wcześniej się
obawialiśmy i często rezygnowaliśmy
z tej możliwości, wybierając spotkania
osobiste.
Czy według Panów możliwe jest
skuteczne
wykonywanie
pracy
prawnika w formie pracy zdalnej?
Jakie plusy takiego rozwiązania
Panowie widzą? Czy mogą Panowie
opowiedzieć o beneficie Be Anywhere
obowiązującym
w kancelarii? Czy praktykanci mogą
w nim uczestniczyć?
J.G.: Pół żartem można powiedzieć, że
my byliśmy przygotowani do epidemii
zanim
się
zaczęła…
Mieliśmy
wdrożony program work smart, dzięki
czemu
przygotowani
byliśmy
technicznie do pracy z domu.
Aktualnego modelu, w którym praca
z domu jest podstawą prowadzenia
biznesu, nikt nie brał wtedy pod
uwagę, ale idealnie się ten program
sprawdził w obecnej sytuacji. Nasi
praktykanci również pracują z domu,
nie ma w tym przypadku żadnej
różnicy.
K.K.: Powiedziałbym nawet, że często
osiągana
jest
nawet
większa
efektywność działań. Dużym plusem
obecnej sytuacji jest również otwarcie
się urzędów na nowe warunki. Już nie
trzeba osobiście i z dokumentem
papierowym w ręku wszystkiego
załatwiać. Mam nadzieję, że ta
praktyka będzie kontynuowana. Choć
dalej
uważamy,
że
relacje
międzyludzkie trzeba rozbudowywać
poprzez kontakt osobisty, co nie
znaczy, że w każdej sprawie trzeba
lecieć gdzieś samolotem – można
spotkać się na telekonferencji.
Jak została zorganizowana praca
praktykantów, którzy dołączyli do
Państwa w kwietniu?

J.G.: Mamy kilku praktykantów,
którzy dołączyli do nas już w trakcie
pandemii, nie anulowaliśmy praktyk
i
prowadzimy
je
nieustająco.
Wprowadzenie nowych osób do
struktur organizacyjnych kancelarii,
czyli
tzw.
induction,
zostało
przeprowadzone online. Praktykanci
są pod stałą opieką mentoringową
pod
kątem
merytorycznym
i organizacyjnym. Działają jak inni
prawnicy. Jest im z pewnością trochę
trudniej, jednak świetnie sobie radzą,
co świadczy o ich elastyczności.
Wiele
kancelarii
w
swoich
ogłoszeniach
rekrutacyjnych
podkreśla bardzo dobrą atmosferę
pracy
oraz
wysoki
poziom
merytoryczny członków zespołu.
Czy te dwie rzeczy mogą ze sobą
współgrać? Jak udaje się Panom
stworzyć w DLA Piper atmosferę
kooperacji, nie korporacji? Co jest
najważniejsze dla pracowników DLA
Piper?
K.K.: Podam jako przykład mój zespół
– dział procesowy – gdzie niemal
wszyscy jego członkowie są naszymi
byłymi praktykantami i tak im się
u nas spodobało, że już od kilku,
a czasem kilkunastu lat pracują
w
DLA
Piper.
Ostatnio
świętowaliśmy 10 lat pracy jednego
z kolegów, którego rekrutowałem na
praktyki! Myślę, że pokazuje to, że
panuje
u nas zdrowa atmosfera,
bo widzimy w każdym człowieka. Nie
możemy obiecać, że praca zawsze
będzie
lekka
i
przyjemna,
ale szanujemy się wzajemnie.
Feedback to doskonałe narzędzie –
nie
dajesz
rady,
natychmiast
otrzymujesz pomoc, jeżeli o to
poprosisz. Ciężką pracę wykonujemy
razem, otoczeni kulturą wzajemnego
szacunku. A owoce mamy codziennie
;) Gdy pracownicy chcą się spotkać
po pracy lub chwilę przed jej
zakończeniem, wspieramy ich w tym
i cieszymy się, że chcą się integrować
i budować zespół również prywatnie
– takie inicjatywy jako kancelaria
wspieramy.
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J.G.: Za bardzo dobrą pracę należy się
dopasowane i godne wynagrodzenie,
o tym też nie zapominamy.
Co jeszcze w DLA Piper może
oznaczać
międzynarodowy
charakter kancelarii?
K.K.: Od A do Z pracujemy
w międzynarodowym środowisku, od
współpracowników we wszystkich
krajach sieci DLA Piper po
zagranicznych klientów. Wspomniany
program krótkich „secondmentów”
dla młodych prawników (FLASH), ale
także działania CSRowe też mają
charakter międzynarodowy. Jesteśmy
partnerem strategicznym UNICEF-u
i praktykanci mają szansę również
pracować przy tego typu projektach.
J.G.: W DLA Piper prowadzimy
program
naukowy
w
Afryce
polegający na edukacji prawnej
lokalnych urzędników. Szkolenia te
prowadzą nasi prawnicy, w tym osoby
z Polski. Dodatkowo dla młodych
prawników
przygotowaliśmy
międzynarodowy projekt „Lawyer for
a Day” organizowany przez DLA Piper
w
Budapeszcie.
Prawnik
ma
możliwość wyjazdu do innego biura
i
poczucia,
że
należy
do
międzynarodowego zespołu!
rozmawiała Marta Tomczak
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PROKURATORIA GENERALNA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
– PRAWNICY SKARBU PAŃSTWA
Mariusz Haładyj

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej
Polskiej jest urzędem państwowym,
którego zadaniem jest ochrona interesów
prawnych Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym Skarbu Państwa i państwowych
osób prawnych. Można powiedzieć, że
Prokuratoria Generalna to kancelaria
prawna Państwa.
Współczesna
historia
Prokuratorii
zaczyna się w 2005 r., jest to więc urząd
wciąż młody, ale jej tradycje sięgają
ponad 200 lat. Od 2017 r. realizujemy
zadania w nowej rozszerzonej formule.
Naszym głównym zadaniem jest
zastępstwo procesowe jednostek Skarbu
Państwa oraz państwowych osób
prawnych przed Sądem Najwyższym,
Naczelnym Sądem Administracyjnym,
sądami
powszechnymi,
sądami
administracyjnymi
oraz
międzynarodowymi
trybunałami
arbitrażowymi.
Przed
sądami
występujemy w togach z błękitnoszarym
żabotem.
Jednocześnie coraz wyraźniej kształtuje
się rola Prokuratorii jako doradcy
prawnego
zapewniającego
obsługę prawną Skarbowi Państwa
i państwowym osobom prawnym na
wszystkich etapach stosowania prawa.
Nie ograniczamy się więc do roli
pełnomocnika
procesowego.
Nasi
radcowie
aktywnie
uczestniczą
w negocjacjach i mediacjach z udziałem
Skarbu Państwa lub państwowych osób
prawnych.

Rozwijamy
naszą
aktywność
w obszarze opiniowania projektów
umów i innych czynności prawnych.
Sami
również
zaczęliśmy
przygotowywać
wzorcowe
postanowienia umowne dla naszych
klientów. Na bazie gromadzonego
doświadczenia
zgłaszamy
swoje
propozycje
zmian
prawa
i przedstawiamy swoje stanowiska
Sądowi Najwyższemu i Naczelnemu
Sądowi Administracyjnemu również
w sprawach, w których nie bierzemy
udziału, gdy orzeczenia w nich zapadłe
mogą mieć systemowe znaczenie.
Aktywnie zaczął działać nasz Sąd
Polubowny.
Prokuratoria zajmuje się przede
wszystkim
prawem
prywatnym,
w mniejszym zakresie również
prawem
administracyjnym.
Prowadzimy sprawy m.in. z zakresu
infrastruktury drogowej, roszczeń
reprywatyzacyjnych,
odpowiedzialności
deliktowej
i kontraktowej, ale także arbitraże
inwestycyjne wytaczane przeciwko
Polsce czy też sprawy mające na celu
umożliwienie egzekucji zobowiązań
publicznych
(skargi
pauliańskie).
Opiniujemy
projekty
umów
w
największych
sprawach
inwestycyjnych dotyczących choćby
dokapitalizowania
przez
Skarb
Państwa
spółek,
infrastruktury,
zakupów uzbrojenia, dofinansowania
środkami z UE.

radca prawny
Prezes Prokuratorii
Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej
od IX 2017 r. zastępca
przewodniczącego
Głównej Komisji
Orzekającej w sprawach
o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych
od VIII 2018 r. do II 2019 r.
członek Komisji Nadzoru
Finansowego

Agnieszka Kurach
radca prawny
w latach 2007-2010
wicedziekan ds. aplikacji
radcowskiej OIRP
w Warszawie
od 2006 roku
Wicedyrektor
Departamentu Studiów
i Analiz w Prokuratorii
Generalnej
Rzeczypospolitej Poslkie
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Opiniując duże umowy pracujemy nie
tylko
na
przepisach
Kodeksu
cywilnego, ale również Prawa
zamówień publicznych. Obsługując
z kolei państwowe osoby prawne
dodatkowo zajmujemy się również
prawem korporacyjnym.
Wiele z prowadzonych przez
Prokuratorię spraw jest kluczowych
dla interesów Skarbu Państwa oraz
ma
istotne
znaczenie
dla
kształtowania
się
orzecznictwa
sądów. Aktualnie prowadzimy ponad
8 tys. spraw o wartości ponad 62 mld
zł, przy bardzo wysokiej skuteczności,
bo na poziomie blisko 90%. W 2019 r.
wydaliśmy blisko pół tysiąca opinii
prawnych oraz uczestniczyliśmy
w
ponad
150
negocjacjach
i mediacjach. Przy udziale Prokuratorii
zawarto w ubiegłym roku prawie 100
ugód w sprawach, w których
zgłoszone roszczenia wynosiły 1,5
mld zł.
W Prokuratorii pracuje 135 radców
i 36 referendarzy przy istotnej
pomocy
asystentów
oraz
pracowników administracji. Patrząc na
liczbę zatrudnionych prawników,
liczbę spraw i ich wartość,
Prokuratoria jest jedną z największych
kancelarii prawnych w Polsce. Jak
każda instytucja ma swoją strukturę
organizacyjną, która wiąże się ze
specjalizacją
wykonywanych
w poszczególnych departamentach
zadań. Dużą wagę przykładamy do
tego, żeby prawnicy z różnych
departamentów pracowali wspólnie
przy
sprawach
wymagających
interdyscyplinarnej
wiedzy
i doświadczenia.
Najważniejsza jest jakość świadczonej
przez nas obsługi prawnej oraz
skuteczność naszych działań, dlatego
ważna jest praca zespołowa, wysoka
kultura
pracy,
zaangażowanie
i nieustanne podnoszenie kwalifikacji.
Nie bez znaczenia jest również
niezależność, jaką radcowie posiadają,
wykonując
swoje
zadania.
Odpowiedzialność i samodzielność
bardzo motywuje do rozwoju
zawodowego.
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Karierę zawodową w Prokuratorii
można
zaplanować
na
kilka
sposobów. Nieustannie poszukujemy
osób z doświadczeniem, wiedzą
i zainteresowaniami w różnych
dziedzinach prawa. Zachęcamy zatem
do przystępowania do konkursów na
stanowisko radcy. Odbywają się one
zazwyczaj kilka razy w roku.
Można
również
potrzebne
kompetencje
zdobyć
pracując
w Prokuratorii. Wielu radców swoją
karierę zaczęło od stanowiska
asystenta prawnego, aby następnie
zostać referendarzem, a następnie
mianowanym radcą. Prokuratoria
poszukuję także osób, które chcą
łączyć pracę naukową z pracą
zawodową. Niezależnie od obranej
ścieżki
rozwoju
zawodowego
ułatwiamy zarówno odbywanie
aplikacji prawniczych jak i pracę
naukową.
Praca w Prokuratorii wiąże się
z nieustannym samokształceniem,
odpowiedzialnością,
wynikającą
z wagi spraw, ale również ogromną
satysfakcją z pracy na rzecz Państwa.
Prawnicy Prokuratorii mają okazję
prowadzić
najbardziej
ciekawe
prawniczo, nierzadko precedensowe,
sprawy
w
kraju,
mając
za
przeciwników
procesowych
renomowane kancelarie. Nierzadko
zaś
również
możliwość
przedstawienia swoich argumentów
przed Sądem Najwyższym lub
Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Nie bez znaczenia jest też możliwość
udziału
w
negocjacjach
kontraktowych czy polubownych
metodach zakończenia sporów, gdzie
prawnicy mogą rozwijać także swoje
pozaprawnicze umiejętności.
To, co przyciąga do nas, obok
wyzwań zawodowych, to bardzo
dobra
atmosfera
pracy,
brak
formalizmu
w relacjach pomiędzy
pracownikami
i stabilność
zatrudnienia. Zespół prawników
zmienia się, zasilają go nieustannie
nowe osoby, ale o tym, że
Prokuratoria to doskonałe miejsce
pracy dla prawników świadczy to, że

wciąż ponad połowa radców to osoby
pracujące w tej instytucji ponad 10 lat.
Wiele koleżanek i kolegów, którzy
podjęli
się
nowych
wyzwań
zawodowych, pozostają z nami
w kontakcie, zawsze są mile widziani
i
zapraszani
na
wewnętrzne
uroczystości.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony www.prokuratoria.gov.pl oraz
do odbycia praktyk w Prokuratorii.
Będzie to dobry początek do
rozpoczęcia kariery prawnika Skarbu
Państwa.
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NULLA EMPTIO SINE TRIBUTO,
CZYLI CZYM ZAJMUJE SIĘ DORADCA
PODATKOWY W TRANSAKCJACH M&A?

Fuzje i przejęcia (ang. mergers and acquisitions) są jedną z form zewnętrznego wzrostu przedsiębiorstwa.
Jednym z kluczowych aspektów determinujących sukces transakcji M&A są podatki, które wobec
postępującego rozwoju życia społeczno-gospodarczego oraz ogólnoświatowych tendencji do
przeciwdziałania nadużyciom podatkowym są coraz bardziej skomplikowane. Rzutuje to bezpośrednio na
liczbę i złożoność kwestii podatkowych wymagających analizy w procesach M&A i skłania do postawienia
pytania: czym zajmują się specjaliści podatkowi w transakcjach fuzji i przejęć oraz czy ścieżka kariery
w tym obszarze może być interesująca dla studentów prawa i administracji?
Analizy, kalkulacje…
Kwestie podatkowe w transakcjach fuzji
i przejęć wymagają analizy już na etapie
planowania danej transakcji. Już bowiem
w fazie koncepcyjnej procesu M&A
zwykle dochodzi do określenia tak
zasadniczych jego elementów jak
docelowa struktura potransakcyjna
(w tym forma prawna i jurysdykcja
wehikułu inwestycyjnego), przedmiot
nabycia, ewentualne zaangażowanie
kapitału dłużnego oraz jego źródła. Są one
zwykle
determinowane
celami
biznesowymi towarzyszącymi danej
transakcji. Poszczególne transakcje mogą
jednak prowadzić do różnych skutków
podatkowych. Z uwagi na skalę ich
potencjalnego wpływu na procesy fuzji
i
przejęć,
realizacja
wybranego
scenariusza akwizycji, reorganizacji lub
połączenia powinna być każdorazowo
poprzedzona staranną analizą możliwych
implikacji podatkowych przeprowadzoną
przez doświadczonego specjalistę.
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Do typowych obszarów wsparcia
podatkowego należy zaliczyć również,
towarzyszący zwykle transakcjom
typu share deal przegląd podatkowy
(tax due diligence), którego istota
sprowadza się do analizy kluczowych
z perspektywy inwestora obszarów
rozliczeń podatkowych. Sprawne
i
rzetelne
przeprowadzenie
badania tax due diligence wymaga dużej
wprawy
oraz
rozległej
wiedzy
podatkowej i rachunkowej. Jest przy
tym okazją do bezpośredniego wglądu
w operacje biznesowe badanego
podmiotu (ang. target). Doświadczenie
uczy, że te ostatnie w starciu ze
zmiennymi i częstokroć niejasnymi
przepisami i ewoluującą praktyką
interpretacyjną
niejednokrotnie
prowadzą do prawdziwych labiryntów
podatkowych.

Filip Biegun
doradca podatkowy
Starszy Konsultant
w Podatkowej Grupie
Fuzji i Przejęć
w KPMG w Polsce
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…raporty, negocjacje
Rezultatem
przeprowadzonego
badania tax due diligence jest zwykle
zwięzły raport opisujący obszary
zidentyfikowanych
ryzyk
i
potencjalnych
korzyści
podatkowych. Na tej podstawie
doradca
podatkowy
formułuje
rekomendacje dla inwestora, co do
kwestii podatkowych wymagających
uwzględniania
w
dokumentacji
transakcyjnej
(w
szczególności
w umowie nabycia udziałów, ang. SPA
– Share Purchase Agreement). Jest to
niezwykle
istotny
element
transakcyjnej układanki, ponieważ
często kwoty zidentyfikowanych
ryzyk i sankcji oraz strat podatkowych
możliwych
do
wykorzystania
w przyszłości wpływają bezpośrednio
na cenę nabywanego targetu. Nie jest
ponadto rzadkością, że doradcy
podatkowi
uczestniczą
w negocjacjach biznesowych
pomiędzy stronami.

Doradztwo post-transakcyjne
Przejście przez proces M&A to nie
koniec podatkowych zagwozdek.
Biznes niejednokrotnie oczekuje od
doradców również asysty po
transakcji. W tym zakresie można
wyróżnić wsparcie w integracji
potransakcyjnej,
takie
jak
implementacja
procedur
podatkowych spójnych z polityką
nowej
grupy
kapitałowej.
Interesującym zagadnieniem w tym
obszarze jest również popularne
ostatnimi
czasy
sporządzanie
tzw. defence files, a więc specjalnych
memorandów
prezentujących
i
uwypuklających
przyczyny
biznesowe
stojące
za
daną
restrukturyzacją (zwłaszcza taką,
której
wdrożeniu
towarzyszyło
osiągnięcie korzyści podatkowych).

2020

Wszechstronność kluczem do
sukcesu
Efektywne doradztwo transakcyjnopodatkowe wymaga szerokiej wiedzy
nie tylko z zakresu podatków, ale
również rachunkowości i prawa –
rozliczenia
danin
publicznych,
przeprowadzane w oparciu o dane
księgowe, są bowiem często wtórne
wobec skutków prawnych. Bardzo
istotne jest również zrozumienie
otoczenia biznesowego inwestora
oraz
branży,
w
której
działa target (przykładowo obszary
analizy
w ramach
podatkowego
badania
due
diligence
będą
różne
w przypadku spółek z branży
nieruchomościowej, finansowej lub
gospodarki odpadami). Z uwagi na
duży
udział
inwestorów
zagranicznych niezbędna jest również
bardzo
dobra
znajomość
j. angielskiego. Wyspecjalizowany
w obsłudze transakcji M&A doradca
podatkowy wydaje się być zatem
człowiekiem-orkiestrą.

„Podatkowiec transakcyjny” –
idealna ścieżka dla ambitnego
prawnika i administratywisty?
Wykształcenie
prawnicze
lub
administracyjne jest niewątpliwie
przydatne w codziennej pracy
transakcyjnego
doradcy
podatkowego.
Sprawna
analiza
danych pochodzących z różnych,
często niespójnych źródeł oraz
szybkie przyswajanie sporych ilości
informacji kształtowane na studiach
(szczególnie przydatne
w trakcie
sesji) są tutaj niemalże niezbędne. Nie
bez znaczenia pozostaje również
niezwykle
cenna
umiejętność
zwięzłego
i
rzeczowego
komunikowania się (vide egzaminy
ustne).

Na atrakcyjność ścieżki kariery
w podatkowym doradztwie M&A
rzutuje wzrastające zapotrzebowanie
na
wysokiej
jakości
usługi
profesjonalne w tej strategicznej z punktu widzenia biznesu - dziedzinie.
Wpływają na to liczne zmiany
w prawie podatkowym oraz podejściu
organów podatkowych i sądów
administracyjnych. Obserwacja rynku
pracy pokazuje jednocześnie, że
kandydaci do podatkowych działów
fuzji i przejęć firm doradczych
i kancelarii prawnych są nieustannie
poszukiwani.
Praktyka dowodzi przy tym, że
podatkową obsługą największych
i najgłośniejszych na rynku transakcji
zajmują się zwykle największe firmy
doradcze. To właśnie one, z uwagi na
możliwość zdobycia nieocenionego
w branży doświadczenia, wydają się
być dobrym miejscem na rozpoczęcie
kariery
zawodowej
dla
zainteresowanych
rozwojem
zawodowym w tym obszarze
studentów prawa i administracji.
Podsumowując,
kariera
„podatkowca” w transakcjach M&A
to wymagająca, ale i ciekawa ścieżka
dla studentów prawa i administracji,
którzy chcą wykorzystać w praktyce
zdobytą na studiach wiedzę z różnych
– nie tylko prawnych – dziedzin.

"Człowiek orkiestra"
wyspecjalizowany w obsłudze
transakcji M&A doradca podatkowy
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STUDENCI STAWIAJĄ CZOŁA
CYBERTERRORYZMOWI
#CYBERSECURITYCHALLENGEPL2020

Cyberterroryzm jest od lat jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoimy. W okresie
pandemii jest on znacznie bardziej niebezpieczny, bo koronawirus przeniósł jeszcze większą część naszego
życia do Internetu. W odpowiedzi na zagrożenie powstał projekt, który nauczy studentów opracowywania
strategii reagowania na cyberataki.
W wyzwaniu uczestniczyło 16 drużyn,
po jednej z każdego województwa.
W skład których weszła piątka
studentów, reprezentujących obszary
IT, Prawa, Biznesu, Medycyny
i
Wojskowości.
Organizatorem
wydarzenia jest Fundacja The Bridge organizacja non-profit, posiadająca
specjalny status konsultacyjny przy
Radzie Społeczno-Gospodarczej ONZ,
działająca w Szwajcarii, Kanadzie
i Polsce. Uczestnicy wcielili się w role
doradców
rządu
w
czasie
symulowanego cyberkryzysu. Do ich
zadań należało opracowanie strategii
reagowania
na
cyberatak
i skontrowania przeciwnika. Musieli
wykazać się umiejętnością pracy
w grupie, nabyć wiedzę dotyczącą
zagadnienia, zrozumieć potencjalne
zagrożenia wynikające z ataku
i opracować plan ich ograniczenia.
Całość
przedsięwzięcia
trwała
pięć dni, od 23 do 27 kwietnia. Przed
wydarzeniem

odbyła się seria szkoleń online dla
uczestników z między innymi zakresu
reagowania
w
sytuacjach
kryzysowych, regulacji dotyczących
cyberpezpieczeństwa
czy
rozpoznawania zagrożeń istniejących
we współczesnym świecie.

Patronami medialnymi byli dziennik
Rzeczpospolita, CyberDefence24.pl,
cyfrowa.rp.pl i New Eastern Europe.
Projekt
wsparły
organizacje
studenckie
–
Europejskie
Stowarzyszenie Studentów Prawa
ELSA Poland, IFMSA-Poland,

Pandemia
COVID-19
zmusiła
organizatora do korekty formuły
Cybersecurity Challenge. Pierwotnie
wydarzenie miało odbyć się
w siedzibie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie, ale
w obliczu zagrożenia postanowiono
przeprowadzić je
w całości
zdalnie. Po ustaniu zagrożenia
związanego
z
koronawirusem
odbędzie się uroczyste spotkanie
uczestników
z przedstawicielami
Fundacji The Bridge i patronów.

Projekt potraktowałam jako
kolejną szansę, jedną na
milion, aby poszerzyć swoje
horyzonty, poznać nowych ludzi
i przede wszystkim pogłębić
swoją wiedzę z zakresu prawa,
by
w przyszłości móc
ją jak najlepiej wykorzystać
w praktyce.

Cybersecurity Challenge zostało
objęte patronatem Ministerstwa
Cyfryzacji, Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa oraz ISSA Poland.

Agata Zalewska

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie
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Projekt ma dla mnie ogromne
znaczenie, jestem otwarty na
nowe możliwości, poszerzające
wszelkie horyzonty myślowe.
Uważam, że kwestie dotyczące
cyberbezpieczeństwa powinny
być lepiej rozpowszechniane.
W dzisiejszych czasach
musimy dbać o nasze
bezpieczeństwo, także w sieci.
Janusz Linowski
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Erasmus Student Network Poland,
Forum
Uczelni
Technicznych
i Studenckie Forum Business Centre
Club.
Obrona
przed
cyberzagrożeniami to nie tylko
planowanie strategii reagowania na
atak hakerski, ale być może przede
wszystkim
codzienna
ostrożność każdego użytkownika
internetu. Mając to na uwadze
Fundacja The Bridge rozpoczęła
w
mediach
dwujęzyczną
kampanię ostrzegającą internautów
przed
sieciowymi
oszustami
i cyberprzestępcami. Kampania nosi
nazwę "Nie klikaj w byle co"
(ang. "Don't click on sh*t") i przekonuje
do zachowania ostrożności przy
podawaniu
w internecie
naszych danych, numeru karty
kredytowej
czy
przy
klikaniu
w pochodzące z niepewnych źródeł
odnośniki.

W czasach pandemii, całymi
rodzinami, na wysokim
poziomie
staramy
się
utrzymywać higienę osobistą.
Równolegle
winniśmy
przestrzegać zasad higieny
w sieci, do której przeniosła się
znaczna część naszej aktywności
zawodowej,
naukowej
i rozrywkowej. To kampania
o krzykliwym charakterze,
ABC na co zwracać uwagę!
Uczulmy też na te kwestie
dzieci, młodzież i seniorów.

Wybuch pandemii nie odebrał nam
możliwości rozwoju, ale sprawił, że
więcej naszych aktywności ma miejsce
w internecie. Warto korzystać
z szans, które daje nam sieć, brać
zdalnie
udział
w
ciekawych
wydarzeniach.
Spróbujmy
jednocześnie wykorzystać ten czas do
powiększenia
naszej
wiedzy
o zagrożeniach płynących z internetu.
Dzięki
temu
będziemy
mogli
w przyszłości powiedzieć, że
wykorzystaliśmy przymusowy pobyt
w domu do nauczenia się czegoś, co
będzie pożyteczne jeszcze przez
długie lata.

Margo Koniuszewski

Paweł Rębacz

Prezes Fundacji The Bridge

Student prawa na
Wydziale Prawa
i Administracji
Uniwersytetu
Gdańskiego
ELSA Gdańsk
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NIELEGALNY E-MAIL?
Każdy posiadacz skrzynki mailowej spotkał się z masowo rozsyłaną korespondencją mailową, mającą na
celu skłonienie go do zakupu oferowanego przez nadawcę maila produktu. Większość z nas, widząc te
wiadomości, scrolluje swoją skrzynkę dalej. Jednak czy wysyłanie takich maili może odbywać się bez
naszej zgody?
Wysyłanie reklam za pomocą poczty
elektronicznej, potocznie nazywane
mailingiem, jest pojęciem ustawowym
informacji handlowej. Mailing jest
prekursorem reklamy w sieci.
W momencie pojawienia się
przeglądarki internetowej, która
dawała możliwość wyświetlania
grafiki i ramki informacja handlowa
zyskała konkurencje. Jednak pomimo
coraz to nowszych rozwiązań na rynku
reklamowym przesyłanie informacji
handlowej nadal ma bardzo silną
pozycję. Niektóre firmy swój kontakt
z klientem w większości opierają na
mailingu w postaci np. newslettera.
Na przestrzeni lat wraz z rozwojem
legislacji
warunki
wysyłania
prawidłowego
mailingu
uległy
zaostrzeniu.
Reklama
rozpowszechniana za pomocą poczty
elektronicznej jest zgodna z prawem,
jeśli jej odbiorca wyrazi na nią zgodę.
Umieszczenie adresu e-mail na stronie
internetowej nie równa się zgodzie na
przesyłanie informacji handlowej.
Niezgodne z prawem jest również
przesyłanie
wiadomości,
które
informują o pozyskaniu maila
i jednocześnie są zapytaniem o zgodę
na przesyłanie informacji handlowej.
Odbiorca mailingu musi wyrazić zgodę
nie tylko na otrzymywanie treści
reklamowej, ale również na używanie
w tym celu telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych. Niektórzy
wyrażają pogląd, że jeżeli chodzi
o przesyłanie informacji handlowej
wystarczające jest wyrażenie zgody
wynikającej z ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, czyli zgody
na przesyłanie informacji handlowej za
pomocą
środków
komunikacji
elektronicznej. Ważne jest również
uzyskanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych, która musi być

uprzednia, czyli trzeba ją uzyskać
przed rozpoczęciem przesyłania
bezpośredniej
informacji
marketingowej.
Według
przepisów
ustawy o prawie
telekomunikacyjnym nie ma znaczenia
czy mailing jest wysyłany do osoby
fizycznej czy też osoby prawnej w obu przypadkach konieczne jest
uzyskanie
uprzedniej
zgody.
Legalnymi
sposobami
pozyskania
zgód na przesyłanie
informacji handlowej jest np.
zaznaczenie
odpowiednich
checkboxów podczas rejestracji,
zakładania konta lub przy zapisach na
newsletter.
Zaznaczenie
tych
checkboxów nie może być jednak
warunkiem np. dokonania zakupu.
Bardzo
wiele
podmiotów
przesyłających informację handlową
decyduje się na opcję tzw. double opt,
która polega na tym , że po udzieleniu
zgody przez subskrybenta mailingu
przesyłamy do niego wiadomość,
w której musi on potwierdzić chęć
otrzymywania
informacji
handlowej. Konieczne jest również
zapewnienie możliwości odwołania
udzielonej
zgody
w
każdym
momencie. Wycofanie zgody musi
być być bezpłatne.
Domeny oferujące usługi poczty
elektronicznej,
aby
zapobiec
rozsyłaniu niechcianego mailingu
tworzą tzw. spam trapy, które mają na
celu blokowanie domen rozsyłających
nielegalne mailingi. Takie spam trapy
możemy spotkać głównie w gotowych
bazach danych. W momencie, kiedy
wyślemy informację handlową do
adresu - pułapki może to spowodować
zablokowanie
możliwości
wysyłania mailingu do adresów
należących do danej domeny
oferującej
usługi
poczty
elektronicznej.

Rozsyłanie niezamówionej informacji
handlowej grozi karą do 3% przychodu
firmy
w
poprzednim
roku
kalendarzowym
albo
kary
w wysokości 500 000 zł, jeśli
w poprzednim roku kalendarzowym
firma nie wykazywała przychodu lub
osiągnęła przychód poniżej 500 000
zł. Istnieje również możliwość
nałożenia
kary
grzywny. Postępowanie może być
wszczęte
zarówno
przez
poszkodowanego takim
działaniem, jak również z urzędu.
Jeśli zatem w swojej skrzynce
mailowej
widzisz
informację
handlową, na którą nie wyraziłeś
zgody jest ona niezgodna z prawem.
Wśród influencerów oraz blogerów
można również zauważyć zachęcanie
odbiorców mailngu do zapisywania się
do ich baz poprzez udostępnianie
darmowych webinarów lub ebooków.
Dzięki temu możemy zobaczyć jak
dużo warte jest udzielenie naszej
zgody, skoro twórcy są w stanie
zaproponować nam za nią swoje
produkty.

Dorota Plewińska
Studentka prawa na
Wydziale Prawa
i Administracji
Uniwersytetu
Łódzkiego
ELSA Łódź
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CO WOLNO W SIECI I NA CZYM POLEGA
PROBLEM Z (PRYWATNĄ) CENZURĄ?

Dorota Głowacka
prawniczka w Fundacji
Panoptykon, zajmuje się
zagadnieniami związanymi
z ochroną praw człowieka
w kontekście
nowoczesnych technologii,
w szczególności swobody
wypowiedzi i prawa do
prywatności
Doktorantka na Wydziale
Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego

Anna Obem
współpracuje z Fundacją
Panoptykon od 2011 r.
od 2017 r. jako dyrektorka
zarządzająca
Współtwórczyni Cyfrowej
Wyprawki Fundacji
Panoptykon
autorka materiałów
poradnikowych
i edukacyjnych
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Co wolno w debacie publicznej?
Prawa mniejszości seksualnych to jeden
z najgorętszych tematów w debacie
publicznej. Wypowiadają się w nim osoby
znane i nieznane, jedne pozytywnie, inne
krytycznie, jedne w dobrym tonie, inne
w sposób niedopuszczalny. Kiedy
w zeszłym roku prezydent Trzaskowski
podpisał Warszawską Deklarację LGBT+,
spór jeszcze się zaognił. Akt ten nie
spodobał się m.in. utalentowanej
i utytułowanej windsurferce Zofii
Klepackiej, która na swoim profilu na
Facebooku
skomentowała:
„Mówię
kategoryczne NIE dla promocji środowisk
LGBT i będę bronić tradycyjnej Polski. Czy
mój dziadek walczył o taką Warszawę
w Powstaniu? Nie wydaje mi się. Panie
prezydencie, może się Pan lepiej weźmie za
sport w Warszawie, który kuleje?”.
W Fundacji Panoptykon z całą mocą
dystansujemy się od wypowiedzi
Klepackiej i jej poglądów wobec
mniejszości seksualnych, co jednak nie
zmienia naszej oceny: Facebook nie
powinien blokować jej posta, który –
jakkolwiek kontrowersyjny – mieścił się
w granicach tego, co dopuszczalne
w debacie publicznej. Nie tylko jednak
sama decyzja wzbudza wątpliwości, ale
też to, że nie wiadomo, kto ją podjął
(człowiek, a może algorytm?) i w oparciu
o jakie kryteria.
I dlaczego zniknął
akurat ten wpis, a często o wiele bardziej
drastyczne treści, na które Facebook

powinien reagować, bez przeszkód
„hulają” na portalu? Wolność słowa ma
to do siebie, że różne osoby wyrażają
różne poglądy. Możemy się z nimi nie
zgadzać, mogą nas oburzać, mogą być
niesmaczne. Ich autorami mogą być
zarówno „zwykli” ludzie, o których nie
pisze Pudelek, jak
i ci bardziej
„interesujący”: politycy, dziennikarze,
artyści czy sportowcy. Nie jest jednak
sztuką blokować wszystko to, co
wzbudza oburzenie. Sztuką jest celnie
to zripostować. W tym przypadku
udało się to bohaterce Powstania
Warszawskiego, Wandzie TraczykStawskiej:

„My w Powstaniu walczyliśmy
przede wszystkim o odzyskanie
niepodległości naszej ojczyzny,
ale także o to, co było dla nas
najważniejsze. O to, żebyśmy
byli traktowani nie jak
podludzie, tylko żeby każdy z
nas był człowiekiem godnym
szacunku. O naszą godność
ludzką. I każdy, kto wie, czym
jest ludzka godność, musi
pamiętać, że jej podstawą jest
wolność. Że nie wolno nikogo
nie szanować dlatego, że ma
inny kolor skóry, inne poglądy
czy orientację seksualną. O ile
nie wyrządza nikomu krzywdy
ma prawo taki być”.
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Jedną z ofiar facebookowej cenzury
jest
Społeczna
Inicjatywa
Narkopolityki
(SIN),
organizacja
pozarządowa, która od lat zajmuje się
promowaniem wiedzy o szkodliwym
działaniu środków psychoaktywnych
oraz pomaganiem osobom, które
zażywają takie substancje. W 2018 r.
Facebook,
bez
ostrzeżenia
i przejrzystych wyjaśnień, usunął
strony i grupy SIN, uznając je za
„niezgodne
ze
Standardami
społeczności”.
W styczniu
2019 r. na podobnych zasadach
usunięto jedno z kont organizacji na
(należącym
do
Facebooka)
Instagramie.

zablokowani użytkownicy będą
mogli skuteczniej kwestionować
decyzje o usunięciu treści, jeśli
uznają je za niesłuszne czy
nieuzasadnione. Chcemy, żeby
platformy internetowe stworzyły
możliwość skutecznego odwołania
od swoich decyzji (czyli m.in.
wprowadziły
procedurę
umożliwiającą
przedstawienie
zablokowanemu użytkownikowi
własnej argumentacji) i żeby
uzasadniały
podejmowane
decyzje.
Dodatkowo
od
ostatecznych decyzji platform
powinna
istnieć
możliwość
odwołania się do sądu.

W Panoptykonie postanowiliśmy
wspomóc SIN w walce o swoje prawa.
7 maja 2019 r. wspierana przez nas
SIN złożyła w sądzie pozew, w którym
zażądała od Facebooka publicznych
przeprosin oraz przywrócenia dostępu
do usuniętych stron i kont. SIN vs
Facebook to nie tylko sprawa
o ochronę praw konkretnej
organizacji. Chcemy, by przyczyniła się
do tego, że:
decyzje platform internetowych
o usuwaniu treści będą zapadały
w bardziej przejrzysty sposób
(m.in. tak, żeby zablokowany
użytkownik
wiedział,
jakie
dokładnie
materiały
zostały
uznane za naruszające regulamin
i dlaczego);
blokady nakładane przez platformy
będą
miały
proporcjonalny
charakter (platformy powinny
usuwać szkodliwe treści, ale
reakcją na zamieszczenie np.
jednego
wpisu,
który
jest
nadużyciem, nie powinno być –
poza skrajnymi sytuacjami –
usunięcie całej strony czy konta);

Choć sprawa toczy się już niemal od
roku, na jej rozstrzygniecie trzeba
będzie jeszcze poczekać, być może
nawet
kilka lat. Warto jednak
poczekać – jej wynik będzie miał
znaczenie dla wszystkich osób,
których wolność słowa została
niesłusznie ograniczona poprzez
arbitralną blokadę nałożoną przez
którąkolwiek
z
platform
internetowych. Jej przebieg można
śledzić
na
stronie
sprawy
(https://panoptykon.org/sinvsfacebo
ok)

Fundacja Panoptykon
to organizacja społeczna,
która zajmuje się ochroną
prywatności i wolności.
Panoptykon sprawdza jak
państwo i firmy
wykorzystują dane
obywateli, ujawnia
nadużycia, walczy o lepsze
prawo oraz uczy jak
świadomie poruszać się
w coraz bardziej cyfrowym
świecie.
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POSZUKIWANIE RÓWNOWAGI MIĘDZY
PRAWEM A BIOETYKĄ

Aleksandra Cekała
Studentka prawa na
Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu
Wrocławskiego
Skarbnik ELSA Wrocław

Gdyby wyjść na ulicę i zapytać
przypadkowych przechodniów, czym
jest bioetyka, zapewne większość
z nich odpowie, że jest to zagadnienie
poruszające tematykę eutanazji,
aborcji czy klonowania organizmów.
To właśnie te obszary są najczęściej
poruszane w dyskursach bioetycznych
w mediach. Jednak bioetyka to coś
więcej. To dziedzina, która porusza
problemy natury moralnej, zajmuje się
zagadnieniami dotyczącymi człowieka
od poczęcia aż do śmierci. Jest to
refleksja etyczna, która powstała
w odpowiedzi na znaczący rozwój
nauk
medycznych.
To
także
rozwiązywanie problemów dostępu
do leczenia dla różnych grup
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społecznych,
rozdysponowywanie
środków pieniężnych na walkę z tymi,
a nie innymi chorobami, odpowiednia
procedura wyrażania zgody na
dokonanie zabiegów medycznych,
aspekt macierzyństwa zastępczego
i wiele innych. Nie da się więc ukryć, że
jest to pojęcie bardzo złożone.
Niektórzy natomiast uważają, że
bioetyka jako nauka nie istnieje.
Zgodnie z teorią Van Rensselaera
Pottera bioetyka jest mostem
pomiędzy różnymi dyscyplinami
wiedzy.
Zarówno różnorodność zagadnień
bioetycznych jak i to, że bioetyka
dotyka wielu dziedzin życia ludzkiego
sprawia, że w naszych oczach staje się
nauką
interdyscyplinarną.
Nic
dziwnego, że oprócz filozofów coraz
częściej bioetykę zaczynają badać
lekarze, ekonomiści, prawnicy czy
nawet politycy. Jej rozwój jest nie lada
wyzwaniem, ale też ogromną szansą.
Zadaniem bioetyki jest znalezienie
uniwersalnych zasad w świecie
wielokulturowym i społeczeństwie
o różnych światopoglądach. Powinna
również, tak jak etyka, pełnić funkcje
doradczą, pokazywać, co jest dobre
a co złe, rozstrzygać trudne dylematy
moralne, wskazywać kierunki rozwoju.
Nie może jednak z góry narzucać
ludziom reguł postępowania. Dla
niektórych
okazuje
się
rozczarowaniem, właśnie z uwagi na

brak
jasnych
podstaw.

metodologicznych

Jako powody powstania bioetyki
można wskazać pojawiające się coraz
to nowsze dylematy, z którymi
borykają się osoby związane
z biomedycyną, potrzebę wyznaczania
granic w badaniach medycznych oraz
zapobieganie nadużyciom. Wraz
z rozwojem medycyny i technik
leczenia, a co za tym idzie rozwojem
bioetyki, pojawia się potrzeba ochrony
praw człowieka. Pod wpływem
etycznych dyskursów społeczeństwo
zaczyna domagać się rewolucji
w prawie. W pewnym momencie
refleksja bioetyczna rozpoczyna
proces mający na celu wprowadzenie
określonych rozstrzygnięć prawnych.
Staje się zatem przedmiotem
zainteresowania prawodawcy, który
musi pogodzić racje naukowe
z argumentami etycznymi i zbudować
efektywne rozwiązanie. Nie można
jednak opierać regulacji prawnych
wyłącznie o argumenty naukowe ani
o
same
argumenty
etyczne.
Sprawiłoby to, że taka norma byłaby
obarczona wadą. W procesie
legislacyjnym, jak również w praktyce
stosowania prawa, w przypadku
zagadnień bioetycznych, nie będziemy
dążyć
do
stworzenia
jak
najdoskonalszej normy prawnej,
a raczej do najbardziej akceptowanego
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przez
większość
społeczeństwa
rozwiązania. W konsekwencji będzie
chodziło o znalezienie kompromisu,
minimum
etycznej
równowagi.
Podkreślić należy, że prawa nie można
tworzyć na podstawie bioetyki. Trzeba
szukać takich koncepcji, które będą
z nią zgodne. Podstawą rozwiązań
prawnych muszą być również
uniwersalne wartości, inaczej prawo
będzie miało charakter czysto
polityczny, uzależniony od grupy,
która sprawuje władzę. Oczywiście nie
da
się
rozwiązać
wszystkich
dylematów bioetycznych, odwołując
się do fundamentów moralnych
społeczeństwa. Niekiedy dochodzi do
konfliktu dóbr, których chcemy bronić.
Prawodawca musi dokonać wyboru czy pozwoli ludziom kierować się
własnym sumieniem czy stworzy
regulacje
odzwierciedlające
przekonania większości.

2020

Wyobraźmy sobie sytuacje, że przed
chwilą powstała nowa metoda
leczenia bezpłodności. W takim
wypadku prawodawca - w zależności
od nastrojów politycznych, które są
chwiejne - zezwoli albo zabroni
korzystania z tej metody. Inną
możliwością
jest
pozostawienie
pacjentom swobody w korzystaniu
z terapii. Powstała metoda leczenia
będzie
regulowana
ogólnymi
przepisami
dotyczącymi
praw
pacjenta i relacji lekarz-pacjent. W tym
momencie
zwolennikom
damy
możliwość dokonania takiego zabiegu
czy kuracji, natomiast przeciwnicy,
jeśli uznają daną metodę za nieetyczną
po prostu z niej nie skorzystają.

Jak widać z powyższych rozważań
poglądy moralne mają duże znaczenie
w procesie powstawania regulacji
prawnych. Pomimo, że bioetyka nie
wskaże nam konkretnych rozwiązań,
co wolno, a czego nie wolno robić to
pomoże nam w dokonaniu oceny
moralnej zaistniałej sytuacji i wskaże
możliwe kierunki postępowania.
Prawdziwy bioetyk musi umieć
odróżnić swoje własne przekonania od
fundamentalnych
wartości
wynikających z rzetelnej analizy.
Jednak nieważne po której stronie
debaty bioetycznej będzie nam dane
się znaleźć, każdy z nas był, jest albo
będzie kiedyś pacjentem i o tym
powinniśmy pamiętać.

BIBLIOGRAFIA:
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SPOTKANIE Z PARAGRAFEM, CZYLI
PROGRAM EDUKACJI PRAWNEJ DLA
NAJMŁODSZYCH

Jednym z filarów działalności
Europejskiego
Stowarzyszenia
Studentów
Prawa
ELSA
niezaprzeczalnie jest popularyzacja
szeroko
pojętych
postaw
prospołecznych.
Wśród
naszej
wielopłaszczyznowej
aktywności
łatwo
o marginalizację pewnych sfer na
rzecz rozwoju innych. Mimo to, dla
organizacji
pozarządowej,
jaką jesteśmy, do rangi imperatywu
urasta wręcz
działanie na rzecz
społeczności. Coraz głośniejszym
echem
rozchodzą
się
wieści
o inicjatywach, takich jak cele
zrównoważonego
rozwoju
czy
społeczna odpowiedzialność biznesu.

Nie bez znaczenia pozostaje grupa
wiekowa, w której postanowiliśmy
prowadzić nasze działania. Są to dzieci
i młodzież w przedziale wiekowym od
lat dziesięciu do piętnastu, bowiem
jest to czas pierwszych ważnych
decyzji, czas,
w którym
rozpoczynamy kreowanie poglądów
na otaczający nas świat. Umysły
młodych osób są wtedy również
zdecydowanie bardziej otwarte na
nową
wiedzę.
Trudno
więc
wyobrazić sobie bardziej optymalny
moment na przekazanie im wartości,
które
przyświecają
naszemu
Stowarzyszeniu
po
to,
by
kreować odpowiedzialnych członków
nadchodzącego pokolenia.

Choć nasze działania w tym kierunku
przynoszą owoce, to nie sposób
pominąć fakt, że skupione są głównie
na
osobach
po
dwudziestym
roku życia. Można więc zadać sobie
pytanie czy możemy działać szerzej?
Kierując się tą myślą, stworzyliśmy we
Wrocławiu „Program edukacji dla
najmłodszych” dedykowany tej mniej
doświadczonej
części
naszego
społeczeństwa.
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W tegorocznym Programie edukacji
dla najmłodszych bierze udział ponad
20 osób. Liczba wolontariuszy daje
stabilne podstawy do szeroko
zakrojonych działań w placówkach,
z
którymi
postanowiliśmy
nawiązać współpracę. Tematyka
spotkań jest różnoraka, wybierana
w
porozumieniu
z
kadrą
nauczycielską każdej ze szkół.

W ten sposób zorganizowaliśmy
i planujemy przeprowadzić zajęcia
dotyczące
m.in.
przestępstw
z nienawiści, odpowiedzialności karnej
młodocianych,
cyberprzemocy,
tolerancji, ksenofobii czy rasizmu.
W okresie przygotowań wybierane
są mniejsze zespoły wolontariuszy,
które prowadzić będą zajęcia
w zaplanowanych terminach. Zwykle
wybierany jest jeden dzień, w którym
pojawiamy
się
w
placówce
i prowadzimy warsztaty. Dzięki
podziałowi na zespoły jesteśmy
w stanie prowadzić zajęcia dla kilku
klas symultanicznie. Zajęcia zazwyczaj
trwają jedną jednostkę lekcyjną, to
jest 45 minut. Najważniejszym
podczas takich spotkań jest zdobycie
zainteresowania
słuchaczy,
co
w takim przedziale wiekowym nie
zawsze
jest
rzeczą
łatwą.
Dostosowujemy
więc
sposób
przedstawiania wiedzy tak, by był jak
najbardziej atrakcyjny i przystępny dla
młodych słuchaczy. Często to sami
zainteresowani pokazują nam jaka
forma odpowiada im bardziej.
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W ten sposób przeszliśmy przez
bezpośrednie rozmowy, pytania
i odpowiedzi, a nawet teleturniej.
Często zaskakująca jest wiedza
i ciekawość, jaka cechuje dzieci w tym
wieku.
Czasem
mimo
przygotowanych,
stosunkowo
prostych pytań okazuje się, że klasa
jest
zdecydowanie
bardziej
zaangażowana i zainteresowana
tematem niż przypuszczamy. Stawia
to przed nami wyzwanie odpowiedzi
na pytania nie zawsze oczywiste,
a nawet takie, które później
omawiane są ponownie w gronie
wolontariuszy
ponownie.
Niezaprzeczalnie prowadzenie takich
zajęć jest dla nas po prostu
dobrą
zabawą.
Pozwala
spojrzeć na świat z zupełnie innej
perspektywy,
a
jeśli
chcemy
uświadamiać
to
musimy
być zorientowani w potrzebach
nowego
pokolenia.
Lepiej
przecież
działać
profilaktycznie
niż rozwiązywać problemy po fakcie.
Mówiąc
górnolotnie,
musimy
pamiętać, że świat będzie takim, jakim
go stworzymy. Choć wydawać by
się mogło, że to jedynie pusty frazes,

2020

to
rzeczywistość
uczy
nas
czegoś zupełnie przeciwnego - brania
spraw we własne ręce. To właśnie ta
myśl przyświeca nam w trakcie
organizacji
takich
projektów.
Liczymy,
że
wkładając
odrobinę wysiłku teraz, wzbudzimy
w najmłodszych zapał do działalności
prospołecznej w przyszłości.

Mikołaj
Karniszewski
Student prawa na
Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu
Wrocławskiego
Prezes ELSA Wrocław

Podsumowując, można wskazać trzy
korzyści leżące u podstaw programu
edukacji. Bez wątpienia jedną z nich
jest szerzenie idei bezinteresownych
działań,
drugą
zaś
wiedza,
którą możemy przekazać dzieciom
i
tym
samym
kreować
ich
światopogląd.
Zwieńczeniem
są
umiejętności
miękkie, które zdobywają sami
wolontariusze Programu.
Serdecznie zachęcam do rozwijania
takich inicjatyw. Prospołeczność nigdy
bowiem nie powinna być passé,
a zasiewając ziarenko wolontariatu
dzisiaj,
będziemy
mogli
cieszyć się pięknymi plonami
w przyszłości. Może to właśnie Tobie
te dzieci kiedyś pomogą?
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PROJEKT #TRÓJMIASTOROBIDOBRO

Kamil Olzacki
Student prawa na
Wydziale Prawa
i Administracji
Uniwersytetu
Gdańskiego
Prezes ELSA Gdańsk

Od zawsze postrzegałem Gdańsk jako
miasto wyjątkowe. Gdy wreszcie
w nim zamieszkałem, szybko
przekonałem się, że nie są to jedynie
przypuszczenia. Gdańsk jawił mi się
jako miasto otwarte, liberalne –
Miasto Wolności. Kiedy w styczniu
ubiegłego roku tłumy gdańszczan,
niezależnie od poglądów, wartości
i wyznawanej wiary, jednoczyły się
w bólu po stracie Prezydenta,
organizując marsze, wiece i spotkania,
na których z każdym dniem jedynie
przybywało
nowych
twarzy,
przekonałem się na własnej skórze, że
jest to w rzeczywistości miejsce
niezwykłe.
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W cieniu ogromnej straty i wielkiego
smutku, jak nigdy jawiły się promyki
bezinteresownej pomocy, zwykłej
ludzkiej życzliwości i ogromnego
wsparcia. Wszelkie podziały przestały
mieć w tamtych dniach jakiekolwiek
znaczenie.
W pamięć zapadły mi wówczas jedne
z ostatnich słów ś.p. Prezydenta Pawła
Adamowicza: „Gdańsk jest szczodry,
Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk jest
miastem solidarności. To jest cudowny
czas dzielenia się dobrem”.
To właśnie wtedy pojawił się pomysł,
aby w pewien sposób zjednoczyć ludzi,
którzy ten „dobry i solidarny” Gdańsk
tworzą. Nie chcąc stać bezczynnie,
Europejskie
Stowarzyszenie
Studentów Prawa ELSA Gdańsk
zdecydowało się powołać projekt,
który szybko stał się oddolną akcją,
obejmującą
wszystkie
miasta
pomorskiej metropolii. Powstał ruch
#TrójmiastoRobiDobro,
który
z założenia miał jednoczyć ludzi
dobrego serca celem wspólnego
działania na rzecz otaczającej nas
lokalnej społeczności. W ramach
dalszych
prac,
postanowiliśmy
rozszerzyć go na kolejne filary i celem
stało się działanie na rzecz praw
człowieka, rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, dobrej edukacji oraz
ochrony klimatu. Zależało nam, aby
projekt stał się katalizatorem działań

na rzecz inicjatyw obywatelskich
i prawnoczłowieczych, spajając tego
typu aktywności w naszej lokalnej
społeczności oraz tworząc swojego
rodzaju
forum
dla
wymiany
doświadczeń
i
myśli
między
organizacjami
zainteresowanymi
działalnością społeczną, edukacyjną
i charytatywną.
W ramach I edycji projektu udało nam
się zorganizować oraz przeprowadzić
szereg
akcji
społecznych
i
proobywatelskich
w
całym
Trójmieście. W listopadzie ubiegłego
roku przeprowadziliśmy zbiórkę
charytatywną na rzecz OTOZ Animals
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Dąbrówce. Dzięki zaangażowaniu
Elsowiczy oraz zaprzyjaźnionych
z nami osób, zebraliśmy ponad 600 kg
karmy i różnego rodzaju artykułów dla
zwierząt, aby następnie, podczas
spacerów po okolicznych lasach,
spędzić trochę czasu z samymi
zainteresowanymi. Kilka dni później
odbył się Maraton Pisania Listów
z Amnesty International, a w ramach
corocznego „ELSA Day” Elsowiczom
udało się nawiązać współpracę ze
Stowarzyszeniem
Waga,
koordynującym Gdańskie Centrum
Równego Traktowania, by wspólnie
przeprowadzić
warsztaty
z przeciwdziałania mowie nienawiści.
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Od początku funkcjonowania #TRD,
jednym z założeń projektu było
działanie na rzecz dobrej edukacji –
szczególnie
w
szkołach
podstawowych
i
średnich.
Wolontariuszom udało się nawiązać
współpracę z jedną z trójmiejskich
szkół, w której przeprowadzili
warsztaty
antydyskryminacyjne,
Olimpiadę Praw Człowieka, a także
zorganizowali Dzień (Praw) Kobiet,
podczas którego uczniowie mogli
dowiedzieć się, jak przeciwdziałać
różnym formom przemocy.
W
okresie
świątecznym
Wolonatriusze #TRD zaangażowali się
w „Zbiórkę dla bezdomnych i ubogich”,
a także wzięli udział w Wigilii
zorganizowanej wspólnie dla osób
potrzebujących. Udało nam się także
wesprzeć
rodzinę
w
ramach
„Szlachetnej Paczki”.
W ramach projektu, członkowie ELSA
Gdańsk i zaprzyjaźnieni z nami
Wolontariusze zorganizowali także
szereg innych wydarzeń, takich jak
m.in.: warsztaty antydyskryminacyjne,
przeprowadzone wspólnie z Amnesty
International Trójmiasto w ramach
akcji #Right2B, a także szereg spotkań,
prelekcji czy debat oksfordzkich.
Wzięliśmy także udział w panelu
dyskusyjnym „Działania młodych na
rzecz
Praw
człowieka”,
oraz
w Konferencji „18+”, poświęconej
prawom osób wchodzących w wiek
dorosłości, zorganizowanej przez
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dlaczego o tym piszę? Choć rok temu
nie wiedzieliśmy jak potoczą się losy
projektu, dziś #TrójmiastoRobiDobro
to kilkadziesiąt Wolontariuszy i kilka
organizacji zaangażowanych w pomoc
potrzebującym. Osoby, które jeszcze
parę miesięcy temu organizowały
prelekcje i szkolenia, dziś angażują się
w niesienie pomocy w obowiązkach
życia codziennego osobom, które
w wyniku pandemii koronawirusa
SARS-CoV-2 nie są w stanie normalnie
funkcjonować.

Robią
zakupy,
wyprowadzają
zwierzęta, rozmawiają przez telefon
z tymi, którym doskwiera samotność.
Ten rok dobitnie pokazał, że "ludzi
dobrej woli jest więcej". Czasem
wystarczy ich jedynie zebrać w jedno
miejsce, by dobre rzeczy działy się
same. W tych ciężkich czasach, jak
nigdy potrzebujemy ludzi o otwartych
sercach i chęci pomocy. Zaangażujmy
się więc wspólnie. Działajmy na rzecz
potrzebujących. Jestem pewien, że
wyjdzie z tego coś niesamowitego.
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AKADEMIA PRAWA
ANTYDYSKRYMINACYJNEGO
Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PRAWA
ANTYDYSKRYMINACYJNEGO
Sytuacja związana z pojawieniem się
wirusa SARS-CoV-2 zaskoczyła nas
wszystkich, ale nie przeszkodziła
całkowicie w realizacji projektów.
Wręcz przeciwnie – przystosowaliśmy
się do zaistniałych warunków
i przenieśliśmy naszą działalność
w sferę online. Możemy się śmiać, że
potrzeba matką wynalazków, ale po
raz pierwszy w ELSA Poland
zaczęliśmy
organizować
ELSA
Webinars na taką skalę!
W marcu ruszyliśmy z cyklem
webinariów w ramach Akademii
Prawa
Antydyskryminacyjnego.
Początkowo projekt miał zapełnić
czas w ramach akcji #zostanwdomu,
ale ostateczne zainteresowanie nim
przerosło
nasze
najśmielsze
oczekiwania. Odbywał się on
w ramach Programu Praw Człowieka
ELSA Poland, którego tematem
przewodnim od 2018 roku jest prawo
do równego traktowania.
Akademię zorganizowaliśmy wraz
z Polskim Towarzystwem Prawa
Antydyskryminacyjnego. PTPA to
organizacja pozarządowa, która działa
od 2007 roku. Zrzesza prawników
i prawniczki, którzy działają na rzecz
przeciwdziałania
dyskryminacji
i wykluczeniu. Z ELSA Poland
współpracują od zeszłego roku
w charakterze Patrona Programu
Praw Człowieka. To właśnie ich
ekspertki przeprowadziły spotkania
online. Gościliśmy Prezeskę PTPA –
r.pr. Karolinę Kędziorę oraz adw.
Annę Mazurczak, która uzyskała tytuł
Kobiety Adwokatury 2018.
Każdy z webinariów skupiał się na
innym temacie. Zaczęliśmy od
podstaw
prawa
antydyskryminacyjnego, a potem
przeszliśmy
do
omawiania
konkretnych przesłanek dyskryminacji
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– niepełnosprawności, stanu zdrowia,
tożsamości płciowej oraz orientacji
seksualnej.
Uczestnicy mieli okazję poznać
główne założenia tzw. ustawy
równościowej[1], a w szczególności jej
zakres
ochrony
oraz
formy
dyskryminacji,
które
wymienia.
Zgłębiliśmy
również
tematykę
transkrypcji zagranicznych aktów
urodzenia w kontekście orzecznictwa
Naczelnego Sądu Administracyjnego
oraz
sytuację
prawną
osób
transpłciowych. Cykl zakończyło
spotkanie na temat dyskryminacji ze
względu
na
stan
zdrowia
i niepełnosprawność. Poruszyliśmy
tam również kwestie racjonalnych
usprawnień oraz środków ochrony
prawnej. Na każdym z webinariów
poznawaliśmy rzeczywiste sprawy
prowadzone przez PTPA, a wraz
z
nimi
praktykę
prawa
antydyskryminacyjnego.

[1] Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii
Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2010 Nr 254 poz.
1700)

Cieszę się bardzo, że projekt spotkał
się z pozytywnym odzewem, nie tylko
na zewnątrz, ale również wśród nas Elsowiczy.
Pokazaliśmy,
że
"sprawiedliwy świat, w którym szanuje
się godność ludzką i różnorodność
kulturową"
jest
dewizą,
która
przyświeca nam nie tylko podczas
organizacji projektów, ale naprawdę
w to wierzymy, a co więcej chcemy
się
w
tym
zakresie
edukować. Dziękuję i mam nadzieję,
że udało mi się Was zainspirować!

Monika Walczak
Studentka prawa na
Wydziale Prawa
i Administracji
Uniwersytetu
Warszawskiego
Asystent ds. Seminariów
i Konferencji
ELSA Poland
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LAW@WEB - PROFESJONALNE SZKOLENIA
NA MIARĘ XXI WIEKU

Kiedy 9 miesięcy temu dołączałam do
grupy pracującej nad nowym,
innowacyjnym projektem opartym na
webinariach nie przewidywałam, że
w tak krótkim czasie opanują one tak
wiele środowisk. Dzisiaj, zmuszeni
okolicznościami, przenieśliśmy swoją
aktywność zawodową i społeczną
prawie w całości do sieci, jednak dla
sporej części z nas perspektywa pracy
czy nauki w formie zdalnej była
dotychczas ledwie osiągalna.
Nie będąc pewnymi rezultatów
końcowych postanowiliśmy podjąć
ryzyko i postawić na coś całkiem
nowego dla ELSA Poland i wciąż
rzadko spotykanego w środowisku
akademickim - akademię webinarową.
Chcieliśmy stworzyć coś przystępnego
dla studentów z całego kraju, ale w
sposób wyróżniający się z masy
wydarzeń naukowych oferowanych
przez różne podmioty. Miało być
interesująco, angażująco i przede
wszystkich nowocześnie. Tak właśnie
powstało
Law@Web
cykl
specjalistycznych szkoleń prawnych
z pomijanych przez programy

nauczania dziedzin pod okiem
praktyków, zgłębiających meandry
tematu w bieżącej pracy. W dodatku
do uczestnictwa potrzebny jest tylko
telefon lub komputer z łączem
internetowym, a dystans przestaje być
barierą.
Wydawało się, że spełniliśmy
wszystkie oczekiwania potencjalnych
odbiorców i jesteśmy skazani na
sukces, ale do tego było jeszcze
daleko. Wraz z każdym kolejnym
udoskonaleniem przybywało nieco
wątpliwości,
bo
przecież
nie
wiedzieliśmy czy studenci są na to
gotowi. Wierzyliśmy w wartość
innowacji i chęć udziału w czymś
wyjątkowym, ale w takich projektach
szalę sukcesu lub porażki mogą
przeważyć detale - źle dobrana
agenda, zbyt częste lub za rzadkie
spotkania,
problemy
techniczne
z platformą. Byliśmy gotowi na trudne
początki, ale wciąż z pełną
determinacją pracowaliśmy nad
wszystkimi szczegółami i dziś możemy
obwieścić,
że
odnieśliśmy
spektakularne zwycięstwo.

Wraz z naszym partnerem - kancelarią
EY Law - postawiliśmy na prawo
własności intelektualnej i nowe
technologie i wspólnymi siłami
stworzyliśmy
Law@Web
IP&Technology by EY Law. Na
możliwe 20 miejsc zgłosiło się prawie
120 chętnych z całego kraju.
Ostatecznie, wybrani szczęśliwcy
reprezentowali największe polskie
uniwersytety, a część z nich
skorzystała z okazji i postanowiła
szkolić się podczas pobytu na
Erasmusie. Przez ostatnie miesiące
studenci mieli okazję poznać nie tylko
podstawy regulacyjne, ale przede
wszystkim praktyczne zastosowanie
reguł oraz typowe dla obrotu
instytucje i rozwiązania prawne.
Prowadzeni przez specjalistów z EY
Law zgłębiali aktualne problemy,
postulaty prawodawcze i rozbieżności
między
światem
opisanym
w przepisach, a rzeczywistością
stosowania
prawa.
Dzięki
zastosowaniu platformy webinarowej
mogli
aktywnie
uczestniczyć
w prezentacjach i dyskusji, dlatego nie
zabrakło również wymiany poglądów.
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Wartym podkreślenia jest aspekt
networkingowy,
gdyż
każdy
z uczestników znalazł tutaj nie tylko
miejsce do pogłębiania swojej wiedzy,
ale także poznał grupę ludzi o tych
samych zainteresowaniach, gotowych
do
rozmów
na
najbardziej
specjalistyczne
tematy.
Udowodniliśmy, że odległość nie gra
roli, jeśli tylko ma się wystarczająco
duże chęci, a to w głównej mierze one
sprawiły, że mimo tak gwałtownej
zmiany warunków życia udało nam się
dokończyć projekt.
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Nasza webinarowa przygoda ten rok
właśnie
dobiegła
końca,
ale
Law@Web dopiero zaczęło rozwijać
swoje skrzydła i mam nadzieję, że już
niedługo będzie piękną wizytówką
naszych inicjatyw prowadzonych
online. Do zobaczenia przed ekranem
komputerów!

Weronika Bańska
Studentka prawa na
Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu
Wrocławskiego
Prezes ELSA Poland
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