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Innowacje bez precedensu
Doradztwo Podatkowe, Kancelaria Prawnicza

Spis treści

Drodzy
Czytelnicy,
mamy przyjemność oddać w Wasze ręce
kolejną edycję Magazynu Studenckiego „Index”.
W tym numerze autorzy artykułów skupili się
przede wszystkim na rozwoju w organizacjach
studenckich, przedstawiając rozmaite aspekty
działalności ELSA Poland, a także opisując
szanse, z jakich mogli skorzystać właśnie dzięki
działalności w studenckich NGO.
W numerze znajdziecie ciekawy artykuł właśnie
o tej tematyce autorstwa jednego z naszych
Seniorów, który — dzięki rozwojowi w ELSA
— szybciej i łatwiej dostosował się do pracy
u naszego Partnera, firmy EY. Sporo miejsca
poświęcimy również artykułom Partnerów
Naukowych ELSA Poland — w tym szczegółowo
została przedstawiona droga do coraz bardziej
popularnego zawodu doradcy podatkowego.
W tym wydaniu znajdziecie również artykuł
dotyczący Fundacji Rozwoju Naukowego ELSA
Poland, która istnieje już od roku i właśnie
stawia swoje pierwsze, bardzo odważne kroki.
Warto wiedzieć, jakie możliwości otwiera przed
każdym ze studentów oraz przed organizacjami
studenckimi w zakresie projektowym.
Korzystając z okazji, chciałabym życzyć wszystkim
udanych wakacji 2018 — oby kampania wrześniowa Was ominęła :)
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Społeczeństwo
obywatelskie
Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo zdolne do samoorganizacji
i osiągania wyznaczonych celów, bez koniecznego impulsu i ingerencji
ze strony władz publicznych. Niekwestionowaną przewagą obywatelskich aktywności nad działalnością administracji publicznej jest pogłębiona
znajomość potrzeb występujących w danej wspólnocie.

ALEKSANDRA BARANOWSKA
DYREKTOR DS. KOMITETU PRAWNEGO
ELSA POLAND

To właśnie dzięki tej cesze społeczne zaangażowanie
stanowi konieczny element dla rozwoju społeczności
i poprawy komfortu życia i funkcjonowania jej członków.
Niezbędnym motorem napędzającym podejmowanie
społecznych aktywności jest poczucie odpowiedzialności
za wspólne dobro i przekonanie o sprawczości oddolnych
inicjatyw.
Niestety trudna historia naszego kraju przyćmiła
wiele momentów kluczowych dla kształtowania
się nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.
Doświadczenia pozbawienia własnego państwa oraz
narzuconej władzy państwowej odcisnęły swoje piętno
na kształtowaniu jednostkowych postaw i strategii
przetrwania. Okres transformacji ustrojowej — skupiający
siły i zainteresowanie na przemianach gospodarczych —
zaniedbał edukację obywatelską i szansę na zniwelowanie
konsekwencji wielu lat tłumienia poczucia wpływu
i odpowiedzialności. Zmarnowana szansa na zwiększenie
partycypacji społeczeństwa w rozwoju państwa wciąż
kładzie swój cień z jednej strony w postaci niechęci
jednostek do angażowania się w sprawy społeczne,
z drugiej strony przez częstą nieprzychylność i brak
wsparcia administracji publicznej dla oddolnych inicjatyw.
Oczywiście nie można przemilczeć obywatelskich
mobilizacji, które w ostatnich latach znacząco zmieniły
dynamikę zaangażowania w sprawy społeczne zarówno
przez wielokrotne manifestowanie poglądów na ulicach,
jak i powstanie wielu nowych formalnych i nieformalnych
grup działających we wspólnej sprawie. Abstrahując od
oceny okoliczności, które wyzwoliły tą społeczną energię
i formy, którą ona przybrała, samo zjawisko obywatelskiego
zaangażowania prezentującego wiele różnych poglądów
należy ocenić pozytywnie i z nadzieją patrzeć na jego
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rozwój. Jednocześnie powinno się stanowczo reagować
na przypadki wykorzystywania podstawowych praw
politycznych niezgodnie z demokratycznymi standardami.
Prawdziwą rewolucję dla aktywizmu przyniósł również
rozwój technologiczny i spopularyzowanie mediów
społecznościowych. Szybki przepływ informacji i łatwy
dostęp do niemal nieograniczonych ilości idei jest
największą zaletą, ale niestety również największą wadą
wpływu internetu na zaangażowanie społeczne jednostek.
Promowanie postaw obywatelskich jest jednym
ze statutowych celów ELSA Poland. Od niemal
40 lat Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji
prawniczej, międzynarodowej współpracy, zrozumienia
i poszanowania dla innych systemów prawnych i kultur,
profesjonalnego rozwoju studentów prawa i młodych
prawników oraz inspirowania do podejmowania działań
dla dobra społeczeństwa. Samoorganizacja dla polepszenia
możliwości i jakości rozwoju oferowanego studentom
przez Wydziały Prawa i Administracji w całej Polsce nie
jest dla nas niczym nowym — tak samo jak setki innych
społecznych inicjatyw, które organizujemy co roku dla różnego
grona odbiorców. Zgodnie z decyzją członków ELSA jest
organizacją niepolityczną, dlatego Stowarzyszenie nigdy
nie będzie wspierać ani angażować się w działalność
żadnej z opcji politycznych. Z racji wybranego kierunku
kształcenia uważamy za swój obowiązek ułatwienie
przedarcia się przez informacyjny szum, który towarzyszy
wielu procesom legislacyjnym oraz sytuacji wokół
najważniejszych instytucji prawnych. Zapewnienie
dostępu do rzetelnych i zrozumiałych informacji na temat
prawa w dobie fake news stało się palącą potrzebą.
W tym celu, poza organizowanymi przez nas od lat
spotkaniami na temat prawa, prowadzonej współpracy

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

międzynarodowej, rozszerzanymi formami wydawanych
publikacji prawniczych (od niedawna również w formie
multimedialnego ELSA Law Channel), w tym roku
podjęliśmy decyzję o utworzeniu Komitetu Prawnego.
Komitet Prawny jest jednostką Stowarzyszenia powołaną
do monitorowania i analizowania zmian prawnych
oraz społecznych istotnych z perspektywy statutowej
działalności Stowarzyszenia oraz do popularyzowania
wiedzy o prawie. Wyniki pracy Komitetu Prawnego służą
za podstawę dla stanowisk, które ELSA Poland zabiera
w debacie publicznej. Zachęcam do śledzenia działalności
Komitetu, udziału w prowadzonych przez niego
badaniach oraz czynnego zaangażowania się w rozwój tej
koncepcji w kolejnym roku akademickim. ■
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Rozwiń się naukowo
w stowarzyszeniu
Zrzeszanie się w stowarzyszeniach i organizacjach prospołecznych stanowi naturalne następstwo kształtowania się świadomego i demokratycznego społeczeństwa. Społeczeństwa, które tworzy wewnętrzne relacje
w oparciu o wzajemne zrozumienie, wymianę doświadczeń i chęć ulepszania
otaczającego go środowiska.

MATEUSZ LIPIN
DYREKTOR DS. ROZWOJU NAUKOWEGO
ELSA POLAND

Oczywiste jest zatem zjawisko coraz większego
zainteresowania działalnością w ramach podobnych
struktur ze strony studentów. Są to przecież głównie ludzie
młodzi, którzy entuzjastycznie podchodzą do osiągania
nowych celów, poznawania rówieśników z różnych
środowisk i do możliwości samorozwoju. Oferta
działalności w stowarzyszeniach niewątpliwie stanowi
odpowiedź na te oczekiwania – w czym należy upatrywać
przyczyn zrzeszania się w tego typu organizacjach.
Studia versus oczekiwania rynku pracy
Osiągnięcie sukcesu zawodowego jest jednym
z podstawowych zadań, z jakim przychodzi mierzyć się
studentom – adeptom zawodów prawniczych. System
edukacji niestety tego nie gwarantuje. Coraz częściej
okazuje się bowiem, że oczekiwania rynku nie pokrywają się
z efektami kształcenia. Zapomina się, że potrzebna jest
nie tylko wiedza merytoryczna, ale także – kompetencje
społeczne czy samokontrola (określane zbiorczo mianem
kompetencji miękkich), właściwe podejście do pracy
i profesjonalizm. Wywołuje to serię komplikacji,
ponieważ pracodawcy oczekują od studentów wiedzy
i doświadczenia, których zdobycie w murach uniwersytetów
jest niemożliwe. Wpływa to negatywnie na poziom
zaufania do ośrodków akademickich i zniechęca do nauki.
O ile kompetencji twardych — wiedzy merytorycznej —
można nauczyć się w trakcie wykładów czy z książek,
to opanowanie kompetencji miękkich wymaga praktyki,
ćwiczeń i ciągłego doskonalenia. Problemem jest także fakt,
że kompetencje miękkie są zmienne, często zależą
od najbliższego środowiska i od aktualnych trendów.
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Lekarstwem organizacje studenckie
Programy nauczania akademickiego nie zawsze
są w stanie nadążyć za tymi zmianami, co oznacza,
że angażowanie się w dodatkowe formy działalności
jest konieczne dla zbudowania kariery zawodowej.
Należy wskazać, że chodzi tu o odejście od aktualnego
modelu, w którym to jednostka musi dostosować
swoje zachowanie, żeby przejść przez edukację
z pozytywnym rezultatem, a następnie zderzyć się
z zupełnie odmiennymi realiami rynku pracy. Celem
jest osiągnięcie sytuacji, w której absolwenci już w chwili
rozpoczęcia działalności zawodowej będą w stanie się
na nim odnaleźć. Dostosowywanie się powinno zatem
dotyczyć systemu kształcenia, a nie studentów. I właśnie
w tym kontekście należy postrzegać możliwości rozwoju
naukowego w stowarzyszeniach, które o wiele łatwiej
mogą dopasowywać profil swojej aktywności do oczekiwań
i realiów.
Czego uczy działalność w organizacji studenckiej?
Praca odbywająca się w ramach organizacji
studenckich wymaga stałego współdziałania w grupie,
co wpływa pozytywnie na umiejętności komunikacyjne,
zarządzania grupą czy rozwiązywania sporów. Powyższe
wyliczenie można uznać za opisową definicję kompetencji
społecznych, które są umiejętnością osiągania celów
społecznych i jednostkowych z zachowaniem poprawnych
stosunków z pozostałymi członkami danej grupy.
Łącząc je z samokontrolą (rozumianą jako gotowość
do kontrolowania emocji, cierpliwość, pewność siebie
i otwartość na pomysły innych osób), uzyskuje się z kolei
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definicje kompetencji miękkich.
Posiadanie doświadczenia w tych kwestiach jest
niezbędne na wszystkich etapach organizacji projektów
i przedsięwzięć naukowych, w trakcie zarządzania
zasobami ludzkimi i delegacji zadań. Profesjonalizm
(zaczynający się od dostosowania ubioru do okazji
i punktualności a kończący na odpowiednim zachowaniu
się) i właściwe podejście do pracy (np. lojalność czy
zachowanie tajemnicy) są natomiast elementami
koniecznymi w trakcie prowadzenia kontaktów
z podmiotami zewnętrznymi takimi jak partnerzy, kadra
dydaktyczna, media.
Powyższe umiejętności pozwalają także pełniej
zrozumieć i lepiej poznać realia rynku projektów
naukowych w taki sposób, by korzystając z nich, skutecznie
organizować merytoryczne wydarzenia, których zakres
tematyczny będzie odzwierciedlał zainteresowania
potencjalnych odbiorców. Jako przykład warto wskazać
podejmowane w ostatnich miesiącach przez ELSA Poland
wysiłki nakierowane na poznanie tych oczekiwań. Należy
więc promować ideę zbierania informacji np. poprzez
udostępnianie uczestnikom ankiet ewaluacyjnych, które
pozwalają dotrzeć do ich przemyśleń. Zebrane dane
umożliwią dokładniejsze poznanie miejscowych realiów
i specyfiki, dzięki czemu łatwiejsze jest dostosowywanie
formy i agend przedsięwzięć naukowych. Działania
te umożliwiają także uniknięcie zjawiska powielania
błędów, które wpływają negatywnie na odbiór danego
wydarzenia. Takimi błędami są np. nadmierne
zawężenie lub rozszerzenie zakresu tematycznego, wybór
nieatrakcyjnej formy, niedociągnięcia natury technicznej.
Wszystko w rękach studentów
Bogactwo ofert stowarzyszeń i organizacji
studenckich jest więc ogromną szansą, która pozwala mieć
nadzieję na zbliżenie efektów kształcenia do oczekiwań
potencjalnych pracodawców. Impuls i chęć do wzięcia
na siebie dodatkowych obowiązków muszą jednak
wyjść od studentów. Dobrowolność i swoboda przy
podejmowaniu decyzji o wyborze formy aktywności
z całą pewnością można określić mianem czynników,
które sprawiają, że wszyscy adepci nie rozpoczynają
kariery zawodowej na tym samym poziomie. Warto
wiedzieć, co zrobić, by znaleźć się w gronie absolwentów,
którym łatwiej będzie odnieść sukces zawodowy. ■
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Kilka słów
o aplikacji uniwersyteckiej
Studentów prawa zapewne interesuje tocząca się ostatnio dyskusja
o możliwości (a może raczej zapowiedzi?) stworzenia nowej drogi dostępu
do zawodu adwokata i radcy prawnego poprzez utworzenie tak zwanej
aplikacji uniwersyteckiej. Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości zapowiada
możliwość uzyskania uprawnień zawodowych adwokata i radcy prawnego poprzez ukończenie aplikacji na uniwersytecie (uczelni prawniczej)
w przeciągu zaledwie dwóch lat. Oferta może wydawać się atrakcyjna,
albowiem obecnie aplikacja adwokacka trwa trzy lata. Jest multum zajęć,
praktyki w sądach, prokuraturze, praca w kancelarii i jeszcze zajęcia w izbie
adwokackiej. Zatem, ktoś może pomyśleć – hurra! – pójdę na aplikację
uniwersytecką i mam rok życia zaoszczędzony. Brzmi atrakcyjnie,
ale — moim zdaniem — nie do końca.

BARTOSZ GROHMAN
ADWOKAT
CZŁONEK NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Już śpieszę wyjaśnić. Rolą uczelni prawniczej nie
jest i raczej nigdy nie było przygotowanie absolwentów
do natychmiastowego rozpoczęcia praktyki prawniczej.
Są organizowane zajęcia w poradniach prawnych, są symulacje
rozpraw, moot courty, ale to nie zastąpi pełnej praktyki,
jaką można uzyskać w kancelarii. Nawet obowiązkowe
praktyki raczej pozwolą studentowi jedynie przyjrzeć się
pracy adwokata, radcy prawnego czy notariusza i prędzej
zorientować się o wyborze konkretnej profesji prawniczej,
aniżeli nabyć umiejętności niezbędnych do prowadzenia
własnej kancelarii. Na to bowiem potrzeba o wiele więcej
czasu… Wiem to doskonale, bo pamiętam swój stan
wiedzy prawniczej po pięcioletnich studiach. Co prawda
było to jakiś czas temu, ale już pierwszy dzień praktyki
w sądzie w wydziale karnym na aplikacji adwokackiej
dał mi więcej wiedzy z procedury karnej aniżeli całe
studia. Tak samo było z procedurą cywilną. Czym innym
teoria, a czym innym praktyka. I to taka, gdzie popełnia
się błędy – nierzadko na własny rachunek. Aplikacja
adwokacka nie powinna sprowadzać się do namiętnego
przyswajania treści przepisów, norm prawnych czy
analizy filozofii prawa. Ma przygotować do zawodu.
Zresztą nawet ostatnio Naczelna Rada Adwokacka
(organ samorządu zawodowego adwokatów) dokonała
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przeglądu obecnego modelu aplikacji i na posiedzeniu
w dniu 7 kwietnia br. dokonała w nim szeregu zmian.
Będzie jeszcze większy nacisk na praktykę i warsztaty
stricto zawodowe. W pracy adwokata najważniejsze
jest bowiem doświadczenie, umiejętność analizy danego
problemu prawnego (i to niestety w wielu przypadkach
będącego skutkiem skomplikowanych okoliczności) oraz
zaproponowanie klientowi najkorzystniejszego dlań
rozwiązania i to na dodatek okraszonego solidnym
uzasadnieniem, które winno przekonać klienta do tego
proponowanego rozwiązania. Tego uczelnia prawnicza
jeszcze nie uczy w wymiarze, który mógłby odpowiadać
doświadczeniom aplikacji.
Zwrócę jedynie uwagę, że już teraz amatorzy doznań
teoretycznych mają szansę „poza aplikacyjnego” zdobycia
uprawnień zawodu adwokata poprzez ukończenie
studiów doktoranckich. Można być pasjonatem historii
prawa, zrobić z niej doktorat i uzyskać wpis na listę
adwokatów już teraz. Tylko co z doświadczeniem,
praktyką, kontaktem z klientami, umiejętnościami miękkimi?
Ano właśnie. Jestem zdania, że wyłącznie aplikacja zawodowa
w kancelarii pod okiem patrona, uzupełniona praktyką
w sądzie i prokuraturze na I roku aplikacji i wzbogacona
uzupełniającymi zajęciami w izbie adwokackiej pozwala
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na solidne przygotowanie do wykonywania zawodu.
Tutaj zauważę, że godne zwrócenia uwagi jest teraz
działanie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
która uruchomiła w mediach społecznościowych cykl
wywiadów i wystąpień dotyczących relacji patron—
aplikant. Zachęcam do oglądania i posłuchania.
Pamiętam, jak w kancelarii wysiadywałem z patronem
godzinami, ucząc się pisać początkowo proste, potem
coraz bardziej skomplikowane pisma. Pamiętam, jak
przychodził klient, ja siadałem za patronem i uważnie
przysłuchiwałem się rozmowie klienta z adwokatem.
Widziałem, jak niejednokrotnie klienci rozmijali się
z prawdą, wprowadzając adwokata w błąd. Widziałem,
jak sami komplikowali sprawy. Byłem świadkiem, jak
namawiali adwokata do działań sprzecznych z etyką,
a nawet z prawem. Co zrobi absolwent aplikacji uczelnianej?
Czy będzie przygotowany na konfrontację z tak opisaną
rzeczywistością? A skąd będzie wiedział, jak rozmawiać
z klientem na temat kalkulacji honorarium? Kto
mu powie, jak takie honorarium wyliczyć, aby
nie wpaść w spiralę zadłużenia (widać bowiem
coraz częściej, jak niedoświadczeni koledzy nie
potrafią skalkulować swojego wynagrodzenia),
albowiem właśnie brak doświadczenia i wiedzy
na temat możliwych scenariuszy rozwoju sprawy
powoduje, że przybywa więcej pracy niż zakładali.
Czy absolwent aplikacji uniwersyteckiej poradzi
sobie z takimi sytuacjami? Wątpię.
Co więcej, ogromnym atrybutem
aplikacji tradycyjnej jest kontakt
z
rzeczywistymi
problemami,
z klientami i ze sprawami. Nie dość,
że w trakcie aplikacji aplikant
praktykuje „na żywym organizmie”,
to może w każdej chwili korzystać
z
doświadczenia
patrona.
Dopytywać, upewniać się, a nawet
dyskutować możliwość zastosowania
różnych rozwiązań. Komfortu takowego
ewentualna aplikacja uniwersytecka nijak nie zapewni.
Dodać też należy, że kontakt z klientami kancelarii
patrona pozwala aplikantowi wypracowywać własne
kontakty i budować wśród klientów opinię o własnej
pracy. Jest to później szalenie przydatne po rozpoczęciu
praktyki adwokackiej — już po zdanym egzaminie.
Łatwiej bowiem zacząć praktykę wśród klientów, których
się zna, aniżeli oczekiwać w biurze na to, aż jakiś klient
przyjdzie „z ulicy” i zleci prowadzenie jakiejś sprawy.
Nierzadkim przykładem jest zresztą polecanie młodego
adwokata przez jego byłego patrona nowym klientom.
Całkiem normalnym zjawiskiem jest wręcz pomoc
patrona swojemu dawnemu aplikantowi polegająca
na podsyłaniu mu spraw czy zapewnianiu możliwości
zastępstw procesowych. Takich przywilejów absolwent
aplikacji uczelnianej mieć nie będzie.
Teoria nie zastąpi praktyki. Można dyskutować,
sprzeczać się, ale konkluzja pozostanie niezmienna.

Adwokat musi mieć: doświadczenie, obycie w kontaktach
z klientami, dużą odporność na różne pomysły klientów
i nade wszystko ogromne pokłady cierpliwości.
Konkludując rozważania na temat zalet aplikacji
tradycyjnej jako przeciwwagi dla aplikacji uniwersyteckiej
– nad tą kwestią można się długo rozwodzić. Naturalnie
można wskazać potrzeby ciągłych zmian i ulepszeń
(choćby równania poziomu szkolenia zawodowego
w górę). I słusznie. Takim wspaniałym motorem zmian
są sami aplikanci adwokaccy. Poprzez swoje samorządy
niejednokrotnie wskazują, co należy poprawić, ulepszyć,
jak szkolić, aby to było najefektywniejsze. Adwokatura
słucha i wyciąga wnioski. Co więcej – o, ironio! — pomysł
Ministerstwa należy ocenić pozytywnie pod tym kątem,
że zainicjował poważną debatę na forum Naczelnej Rady
Adwokackiej, czemu zresztą NRA dała wyraz 7 kwietnia,
przyjmując pakiet zmian w modelu aplikacji. ■
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Jak organizacje studenckie
kształtują przywódców?
Członkostwo w organizacjach studenckich daje młodym ludziom nieograniczone możliwości rozwoju umiejętności miękkich. Na dobrą sprawę
tylko od nas zależy, jak dobrze nauczymy się przemawiać, organizować
projekty, zarządzać sobą w czasie czy pracować w zespole. Jednak pośród
wszystkich tych zdolności największe znaczenie mają zdolności przywódcze.
Organizacje studenckie kształtują liderów i to w najbardziej odpowiedni
sposób, ucząc wszystkich — nawet tych najbardziej ekstremalnych — zasad
przywództwa.

JAN KOPEĆ
PREZES ELSA POLAND

Prowadząc kolejne szkolenia z leadershipu dla członków
ELSA Poland, jestem pod wrażeniem zrozumienia
i zainteresowania, jakie widzę w oczach uczestników.
Oni doskonale znają problemy, o których mówię
i błyskawicznie chłoną wiedzę, dopytując o rozwiązania.
Zastanawiałem się, dlaczego ich potencjał jest tak
wyjątkowy. Odpowiedź okazała się niezwykle prosta.
Pierwsza
różnica
pomiędzy
liderowaniem
w organizacji studenckiej a zarządzaniem dowolnej
wielkości firmą sprowadza się do relacji pomiędzy
zarządzanymi zespołami a przywódcami. Tutaj lider
nie może zarządzać ludźmi tylko w oparciu o swoją
nadrzędną funkcję (co jest teoretycznie możliwe w każdej
innej organizacji). W młodzieżowym NGO nie istnieje
materialny system motywacyjny, a działalność członków
jest całkowicie dobrowolna, dlatego też rola przywódcy
zmienia się diametralnie.
John Maxwell, twórca dwóch największych organizacji
szkolących przywódców na świecie, wyróżnia 5 poziomów

10

INDEX MAGAZYN STUDENCKI

przywództwa. Pierwszy z nich to tzw. poziom pozycji
(position level), który najkrócej scharakteryzować
można zdaniem: „zarządzam, bo mam do tego prawo”.
W studenckim NGO poziom pierwszy praktycznie nie
istnieje, bo pełnione przez nas funkcje oznaczają przede
wszystkim większą odpowiedzialność, mają bardziej
symboliczne znaczenie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy
Prezesami, Przewodniczącymi czy Koordynatorami nasza
pozycja wynika wyłącznie z autorytetu, jaki sami sobie
wyrobimy. W organizacjach studenckich rozpoczynamy
od poziomu drugiego, czyli poziomu przyzwolenia
(permission level), gdzie ludzie nie mają obowiązku, lecz
po prostu chcą podążać za liderami, dając im pewien
kredyt zaufania. Tutaj w grę zaczynają wchodzić
relacje międzyludzkie, sympatie i chęć współpracy

JAK ORGANIZACJE STUDENCKIE KSZTAŁTUJĄ PRZYWÓDCÓW?

z osobami, na których nam zależy. Także wszystkie
kolejne poziomy — production level, gdy pozycja
przywódcy wynika ze skuteczności jego działań, people
development level, kiedy to najistotniejszy jest wpływ
lidera na rozwój jego podopiecznych i w końcu pinnacle
level, gdzie lider staje się po prostu autorytetem dla
zespołu darzącego go bezwzględnym zaufaniem — mają
w organizacjach studenckich jeszcze większe znaczenie
niż w jakichkolwiek innych. Dzieje się tak, ponieważ
niezmiennie motywowanie ludzi do ciężkiej i efektywnej
pracy leży przede wszystkim w gestii zdolnego lidera,
nie w specjalnie przygotowanym, materialnym systemie
motywacyjnym.
Jednak siła organizacji studenckich w kształtowaniu
przywódców nie sprowadza się tylko do odmiennego
spojrzenia na poziomy przywództwa. Gdy prowadziłem
pierwsze szkolenia z leadershipu, zauważyłem, że w trakcie
dyskusji z uczestnikami o cechach lidera zawsze wracamy
do dwóch podstawowych pojęć, których każdy przywódca
powinien być świadom. Zacząłem je roboczo nazywać
punktem wejścia i wyjścia, bo bez uzmysłowienia
sobie tych dwóch wartości nie da się nawet rozpocząć
właściwie przewodzić zespołowi. Z czasem coraz
bardziej przekonuję się, że dla każdego lidera to właśnie
one powinny stanowić solidną podstawę.
Pierwszym z wyżej wspomnianych pojęć jest
odpowiedzialność. Jocko Willink i Leif Babin w swojej
książce „Ekstremalne przywództwo” bardzo dużo
uwagi poświęcają tzw. ekstremalnemu przywłaszczeniu,
czyli zasadzie podkreślającej, że niezależnie od błędów

popełnionych przez pojedynczych członków zespołu,
ostatecznie to zawsze przywódca musi wziąć na siebie
odpowiedzialność za działania, wyniki, a w szczególności
porażki grupy, którą zarządza. W organizacji studenckiej
zjawisko to zarysowuje się niezwykle wyraźnie. Bez
skutecznego lidera każdy zespół, jaki znam, złożony
nawet ze świetnych i utalentowanych ludzi, nie jest
w stanie odnosić sukcesów na miarę swoich możliwości.
Jednocześnie każda kontrowersyjna decyzja jest
komentowana przede wszystkim jako decyzja grupy
prowadzonej przez tę konkretną osobę.
W swojej kilkuletniej przygodzie z ELSA zetknąłem się
z tym wiele razy i po kilku latach działalności zdałem sobie
sprawę, że to absolutnie naturalne. Sam doświadczyłem
tego, gdy jedna z członkiń mojego zespołu ostentacyjnie
przestała wywiązywać się ze swoich obowiązków i ignorowała
wszystkie działania grupy, czym wprowadzała także
negatywną atmosferę wśród pozostałych członków. Jej
postawa przyczyniła się w znaczący sposób do końcowych
słabszych rezultatów kilku projektów, a morale zespołu
znacząco spadły. Początkowo wszyscy mieliśmy do niej
ogromne pretensje, sam obwiniałem ją za większość
niepowodzeń. Jednak z czasem zdałem sobie sprawę, że w kilku
sytuacjach to ja nie potrafiłem się z nią porozumieć i wystarczająco
dobrze zakomunikować swoich oczekiwań, że nie
wyjaśniłem odpowiednio pewnych nieporozumień, nie
dostosowałem swojego zachowania do jej charakteru,
sposobu wykonywania zadań, nie wziąłem na siebie pełnej
odpowiedzialności za jej pracę. →
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Nie zmienia to faktu, że popełniła wiele błędów, ale dziś
jestem pewien, że mogłem zrobić więcej i wtedy może
byłbym w stanie do niej dotrzeć i poprawić naszą relację.
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za niepowodzenia
wynikające z jej rezygnacji.
To lider ma za zadanie kontrolować i koordynować pracę
swoich ludzi, to lider podejmuje decyzje w krytycznych
momentach, to lider staje na przedzie zespołu, gdy należy
odpowiedzieć na trudne pytania. Na tym polega właśnie
przywoływane wcześniej „ekstremalne przywłaszczenie”,
które w organizacjach studenckich ma kolosalne znaczenie.
Bez lidera zespół rozsypuje się i gubi, traci motywację
i punkt odniesienia, przede wszystkim jednak nie jest
w stanie działać wystarczająco skutecznie. To poczucie
odpowiedzialności wykształca się w nas powoli, ale nawet
jeśli dostrzeżemy je za późno, będziemy mogli ustrzec się
błędów w przyszłości, gdy przyjdzie koordynować jeszcze
większe projekty czy zacząć pracować zawodowo.
Odpowiedzialność to punkt wejścia. Musimy zdawać
sobie z niej sprawę na długo przed tym, gdy zaczniemy
pełnić istotną funkcję, ale spada na nasze barki
w momencie rozpoczęcia działalności. Drugą wartością,
której lider musi być świadom, jeszcze zanim obejmie
funkcję, jest wizja nazywana przeze mnie punktem
wyjścia, bo to ona powinna motywować nas do działania.
Wielokrotnie obserwuję osoby zajmujące wysokie pozycje,
które po prostu „wykonują swoje obowiązki” – zajmują
się sprawami bieżącymi, pilnują terminów, żyją z dnia
na dzień. Lider, który nie widzi dalszej perspektywy, nie
potrafi pokazać celu prowadzonych działań, nigdy nie
zyska pełnego szacunku i zaufania ze strony podwładnych.
Aby zespół podążał za liderem, musi wiedzieć, dokąd
zmierza. Lider nawiguje, przewiduje i planuje, wykazuje
się przenikliwością.
Kiedy zdecydowałem, że będę ubiegał się o funkcję
Prezesa ELSA Poland, kierowała mną jedynie chęć
wprowadzenia pewnych zmian, zdałem sobie sprawę, że
mam pomysły i doskonale wiem, co chcę osiągnąć. Miałem
wizję, którą przekonałem do siebie wszystkich członków
mojego przyszłego Zarządu, pomimo relatywnie
niewielkiego doświadczenia. Zanim zdecydowali się
dołączyć do mnie, spędziłem z każdym pojedynczo
wiele godzin, dyskutując o przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości Stowarzyszenia. Teraz stanowimy team
zgranych przyjaciół, którzy wierzą w pewną ideę i każdego
dnia swoimi działaniami dążą do jej realizacji.
Przygotowując szkolenie z leadershipu na tegoroczny
Krajowy Zjazd Prezesów ELSA Poland, chciałem
oprzeć się na przykładach z kinematografii, żeby pomóc
mojemu zespołowi lepiej zrozumieć cechy dobrego lidera.
Wspólnie obejrzeliśmy 3 filmy, które stanowiły materiał
do późniejszej dyskusji. Jednym z przykładów lidera był
Howard Hughes z filmu „Aviator” Martina Scorsese.
Hughes dzięki swojej pasji do lotnictwa w ciągu 70 lat życia
ustanowił rekord prędkości, wykonał etapowy lot dookoła
świata, nakręcił 2 filmy i stworzył 2 ogromne wytwórnie
lotnicze Hughes Aircraft Company (wykupioną potem
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przez Boejinga) i Hughes Helicopters. Całe życie był
wizjonerem, czym inspirował swoich współpracowników,
pokazując, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jego zespoły
potrafiły wznieść się na wyżyny, gdy realizowały kolejne
przełomowe pomysły.
Dobry przywódca musi pokazać swojemu zespołowi
cel, inspirować i motywować swoich ludzi, musi kierować
się pasją. W organizacji studenckiej, gdzie zazwyczaj co roku
zmieniają się Zarządy odpowiedzialne za koordynowanie
prac Stowarzyszenia, kolejni liderzy mają za zadanie
stworzyć program na najbliższy rok i realizować jego
kolejne punkty, ale najważniejsze jest dla nich umieć
odpowiedzieć sobie na pytanie: „po co?”. Właśnie
w tym miejscu przywódca musi wykazać się wizją, pasją
i inicjatywą. W gronie studentów tylko wizjonerzy są w stanie
przełamywać status quo, wychodzić poza sferę komfortu,
a tylko takie działania umożliwiają dynamiczny rozwój
studenckiego NGO, które w dzisiejszych czasach musi
w błyskawicznym tempie odpowiadać na oczekiwania
swoich członków i partnerów. Wizja oraz umiejętności
planowania pozwalają znajdować nieszablonowe
rozwiązania i budują autorytet lidera, a to z kolei wzmacnia
cały zespół. Wizja jest punktem wyjścia dla każdego lidera
i kształtując ją w tak młodym wieku, mamy wszelkie
predyspozycje skutecznie przewodzić w przyszłości.
Jacek Walkiewicz, którego wykłady od dawna są dla mnie
wielką inspiracją, twierdzi, że „pasja rodzi profesjonalizm,
profesjonalizm daje jakość, a jakość to luksus”.
W organizacjach studenckich nasza pasja i zaangażowanie
pozwalają nam zdobywać najwyższe szczyty, a jednym
z tych szczytów jest zrozumienie praw przywództwa.
Senior i założyciel Grupy Narodowej ELSA Croatia pełni
dziś funkcję Premiera Chorwacji. Jego przykład doskonale
pokazuje, jak wiele pozwala osiągnąć nam działalność
w studenckich NGO, a zarazem jak bardzo możemy tutaj
rozwinąć swoje zdolności przywódcze. Wśród moich
znajomych dostrzegam wielu fantastycznych liderów,
a przecież to dopiero początek naszej podróży. Być może
kiedyś w tej podróży trafimy na Ciebie… ■

Z czego składa
się satysfakcja?
Projekty z widocznym efektem.
Zespół, na którym możesz polegać.
Doświadczenie, dzięki któremu
poradzisz sobie zawsze i wszędzie.
Przygotowaliśmy dla Ciebie biznesowe
pole do popisu.
Teraz jest najlepszy czas, by dołączyć do EY.
Zacznij poziom wyżej.
ey.com.pl/kariera

EY

Czy działalność
w organizacji studenckiej
pomaga w przyszłej pracy?
Cześć,
chciałbym Wam zająć jedynie chwilę. Jeżeli jesteście na wydziale i czekacie
na zajęcia, podejdźcie proszę do automatu, weźcie kawę, usiądźcie przed
budynkiem i, mam nadzieję, odpocznijcie przy tym artykule.

KRZYSZTOF MERZEL
KANCELARIA EY LAW

Dzisiejszy szybki, trudny i wymagający świat, w mojej
opinii, jest budowany przez wiedzę, pewność siebie,
otwartość oraz umiejętność współpracowania z ludźmi.
Nie są to oczywiście jedyne cechy „fundamentu” dobrego
początku, ale kształtowanie ich daje względne poczucie
bezpieczeństwa w pracy zawodowej.
Swoje początki realizowania różnego rodzaju
projektów związałem z funkcjonującym na wydziałach
Prawa i Administracji Europejskim Stowarzyszeniem
Studentów Prawa ELSA Poland. Wtedy była to
odskocznia od codzienności, możliwość poznania
nowych ludzi, a także świetna zabawa. Z perspektywy
czasu z dużą łatwością mogę stwierdzić, że moja wizja
na tamtą chwilę była niepełna. Dziś, przyjmując na siebie
odpowiedzialność, realizując określone projekty oraz
współpracując z profesjonalistami, widzę, że pewne schematy
komunikacji, kurtuazji czy nawet życia społecznego są bardzo
podobne. To właśnie w Elsie na samym początku uczyłem
się przekazywania swojego zdania, pracy w zespole,
realizowania często bardzo trudnych i wymagających
projektów, żeby na samym końcu mojej działalności
w Stowarzyszeniu zająć się wspieraniem i prowadzeniem
jego działalności, gdzie w sposób naturalny dokonywałem
stałej ewaluacji nabytych umiejętności.
Oczywiście waga realizowanych projektów oraz
odpowiedzialność za nie dzisiaj jest zupełnie inna, natomiast
wypracowane umiejętności radzenia sobie ze stresem,
zdolność szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje,
czy najzwyczajniej w świecie kontakt ze środowiskiem
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profesjonalnym daje niesamowity komfort w codziennej
pracy.
Realizacja osobista na polu aktywności studenckich
to jednak nie wszystko. Różnego rodzaju zaangażowanie
to nie tylko możliwość rozwijania tak zwanych umiejętności
miękkich, ale również perspektywa otwarcia się na rynek
pracy. Wielokrotnie częściej osoby z doświadczeniem
wywodzonym ze studenckich aktywności z większą
łatwością przechodzą pomyślnie proces rekrutacji
i odnajdują się w środowisku zawodowym.
Nie bez powodu podejmuję tę kwestię jako kluczową,
bowiem naturalnym etapem rozwoju każdego człowieka
jest praca zawodowa oraz odpowiedzialność — zarówno
zawodowa, jak i moralna. Środowisko, w którym
pracujemy, tworzone jest przez ludzi i na ludziach opiera
swój sens istnienia. To właśnie od nas zależy, w jaki sposób
będziemy kreowali rzeczywistość, w której przyjdzie
nam funkcjonować. Aktywności studenckie w znaczący
sposób wspierają budowę otwartego, kreatywnego,
pewnego siebie i odpowiedzialnego człowieka. Takie
cechy w dużo bardziej efektywny sposób wpływają
na odporność na stres i realizowanie swojego rozwoju
na polu zawodowym, a także na budowanie relacji
międzyludzkich nieodzownych w życiu zawodowym.
Dodatkowo aktywność zawodowa w trakcie studiów
daje niesamowitą możliwość praktycznego zmierzenia
czy poszerzenia wiedzy nabytej na uczelni. To ona daje
ten dodatkowy element, który z całą pewnością będzie
Was odróżniał na rynku pracy — wiedza, fachowa ocena

EY

i ekspercka pomoc na coraz bardziej skomplikowanym
rynku usług.
To, o czym do Was dzisiaj piszę, stanowi jedynie zarys
tego, co pozwoliło mi odnaleźć swoje miejsce w EY,
firmie, która już niejednokrotnie pokazała mi, że aktywna
i otwarta postawa jest promowana, że świat jest naprawdę
osiągalny dla każdego z nas i tylko od nas zależy, w jakim
kierunku będziemy zmierzali.
Mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś, żeby tę „dzisiejszą
kawę” wypić wspólnie, u nas w EY.
Trzymajcie się i do boju! ■

INDEX MAGAZYN STUDENCKI

15

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ DORADCĄ PODATKOWYM?

Dlaczego warto zostać
doradcą podatkowym?
Polska korporacja doradców podatkowych powstała w 1997 r. Doradztwo
podatkowe jest więc w Polsce profesją stosunkowo młodą, dynamicznie się
rozwijającą. Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego cieszący
się dużym prestiżem społecznym i ciekawa alternatywa dla innych zawodów
prawniczych. Należałoby więc teraz odpowiedzieć sobie na pytanie,
czym właściwie zajmuje się doradca podatkowy.

JOANNA ŚWIERZYŃSKA
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI DS. PROMOCJI
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Doradztwo
podatkowe
obejmuje
udzielanie
podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii
i wyjaśnień z zakresu szeroko rozumianego prawa
podatkowego
(materialnego
i
proceduralnego).
To także prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników,
płatników i inkasentów ksiąg rachunkowych, ksiąg
podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych
a także sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
lub udzielanie im pomocy w tym zakresie. Rolą doradcy
podatkowego jest także reprezentowanie klientów
w postępowaniu przed organami podatkowymi
oraz kontroli skarbowej, a także wojewódzkimi
sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem
Administracyjnym.
Jak zostać doradcą...
O uzyskanie uprawnień zawodowych starać się mogą
absolwenci studiów wyższych, którzy złożą z wynikiem
pozytywnym dwuetapowy (obejmujący część pisemna
oraz ustną) egzamin przed Państwową Komisją ds. Doradztwa
Podatkowego. Co ważne — w odróżnieniu od korporacji
radców prawnych czy też adwokatów, do których
dostęp mają wyłącznie absolwenci studiów prawniczych
— korporacja doradców podatkowych jest otwarta
dla absolwentów studiów wyższych na wszystkich
kierunkach. Wpis na listę doradców podatkowych musi
zostać poprzedzony udokumentowaną sześciomiesięczną
praktyką zawodową u doradców podatkowych lub w spółkach
doradztwa podatkowego. Z dniem dokonania wpisu na listę
osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu oraz
używania tytułu doradcy podatkowego, który podlega
ochronie prawnej.
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Doradcą podatkowym może zostać osoba posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca
z pełni praw publicznych, będąca nieskazitelnego
charakteru, dająca swoim dotychczasowym zachowaniem
rękojmię prawidłowego wykonywania tego zawodu.
O co chodzi w tym doradztwie...
George Orwell powiedział kiedyś, że „nikt nie jest
patriotą, gdy chodzi o podatki”. Trzymając się tej zasady,
podmioty funkcjonujące we współczesnej ekonomii
(zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne) dążą
do minimalizacji swoich obciążeń podatkowych.
Tym samym rolą doradcy podatkowego jest nie tylko
prawidłowe wyliczenie zobowiązań podatkowych. Ich
zadanie polega również na udzielaniu porad i pomocy
klientom w znalezieniu rozwiązań, które zapewnią im
bezpieczeństwo podatkowe, pozwalając jednocześnie
na realizację oszczędności podatkowych dozwolonych
przepisami prawa. Musi on także brać pod uwagę
specyfikę działalności prowadzonej przez klienta. Z kolei
z drugiej strony doradca przestrzeże klienta przed
zastosowaniem rozwiązań, których głównym celem jest
wygenerowanie oszczędności podatkowych, a które, przez
brak racjonalnych przesłanek biznesowych do podjęcia
określonych działań, mogą zostać uznane przez organy
podatkowe za agresywną optymalizację podatkową
i zakwestionowane.
„W życiu pewne są tylko śmierć i podatki” — tę
wypowiedź Beniamina Franklina znają wszyscy. Pomimo
upływu ponad dwustu lat od czasu, gdy padły te słowa,
w dalszym ciągu pozostają one niezwykle aktualne.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ DORADCĄ PODATKOWYM?

Historia podatków sięga tysięcy lat, bez nich bowiem
żadne państwa (w tym starożytny Rzym czy Egipt) nie
byłyby w stanie funkcjonować.
W ciągu tysiącleci wraz z rozwojem ekonomii
i gospodarek zmieniały się rodzaje nakładanych przez
państwa danin, a także przedmiot, podmiot i zakres
opodatkowania.
Złożoność transakcji i zjawisk
ekonomicznych zachodzących w dzisiejszym świecie
powoduje, że dynamika zmian w systemach podatkowych
poszczególnych państw jest większa niż kiedykolwiek
wcześniej. To oznacza, że pracy dla doradców podatkowych
nie zabraknie jeszcze bardzo długo. Popyt na usługi
doradcze w zakresie podatków stale wzrasta, co wynika
z zawisłości i niestabilności prawa podatkowego, a także
rosnącego fiskalizmu państwa.
Ciągłe nowelizacje przepisów podatkowych oraz
wprowadzanie nowych regulacji w tym obszarze,
a także dynamicznie zmieniające się realia biznesowe
powodują, że przedsiębiorcy coraz częściej sięgają
po fachowe konsultacje doradców podatkowych.
Również coraz chętniej zlecają oni doradcom
prowadzenie pełnej obsługi podatkowej obejmującej
nie tylko doradztwo, ale także przygotowywanie
rozliczeń podatkowych i prowadzenie ewidencji
podatkowych. Zaangażowanie licencjonowanego doradcy
podatkowego daje przedsiębiorcom komfort współpracy
z profesjonalistą, którego wiedza i doświadczenie
zawodowe są gwarancją rzetelnego prowadzenie
jego spraw podatkowych i obsługi na najwyższym
poziomie. Doradcy podatkowi, podlegając regulacjom
korporacyjnym, są bowiem zobowiązani do stałego
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przestrzegania
zasad etyki, a co najważniejsze — podlegają obowiązkowi
zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej poufność

faktów i informacji, z którymi zapoznali się w związku
z wykonywaniem zawodu. Mają ustawowy obowiązek
zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej, z którego mogą zostać zaspokojone roszczenia
klientów z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu
czynności doradztwa podatkowego. Doradcy podlegają
też odpowiedzialności dyscyplinarnej za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych
określonych prawem oraz za czyny sprzeczne z zasadami
etyki zawodowej.
Dlaczego warto
Doradztwo podatkowe to ciekawy zawód,
dający możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia
zawodowego, rozwiązywania problemów podatkowych
przedsiębiorców i osób fizycznych, ich reprezentowania
w postępowaniach przed organami podatkowymi
i sądami administracyjnymi. To profesja stwarzająca
ciekawe perspektywy pracy i rozwoju zawodowego.
Prace w tym zawodzie podjąć można zarówno
w dużych międzynarodowych korporacjach doradztwa
podatkowego, mniejszych kancelariach podatkowych,
jak i prowadząc własna praktykę w tym zakresie.
Cechą tego zawodu jest również interdyscyplinarność
– łączy on w sobie elementy doradztwa prawnego,
finansowego oraz wiedzę co do specyfiki określonych
rodzajów działalności gospodarczej. To praca dla ludzi
ambitnych, dynamicznych, lubiących wyzwania, chcących
się uczyć, rozwijać i stale podnosić swoje kwalifikacje
zawodowe, a także gwarancja interesującej, dobrze
wynagradzanej pracy. Nie można również zapomnieć
o olbrzymiej satysfakcja z pracy i zadowolenia klientów.
Zapraszamy w nasze szeregi! ■
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STUDENCI DLA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Studenci dla społecznej
odpowiedzialności
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland działa
w Polsce już od 37 lat. Przez ten cały czas jako jego członkowie skupialiśmy
się na różnych aspektach naszej działalności. Wspieraliśmy rozwój
edukacji prawnej, podkreślaliśmy, że jesteśmy organizacją studencką,
pokazywaliśmy nasze przywiązanie do wielokulturowości poprzez
działanie na szczeblu europejskim… Teraz nadszedł czas, by sięgnąć
do istoty ELSA Poland jako stowarzyszenia – wrażliwej społecznie organizacji pozarządowej, która stara się wyjść naprzeciw problemom i oczekiwaniom społeczeństwa.
LAURA STRAŚ
WICEPREZES DS. SEMINARIÓW I KONFERENCJI ELSA POLAND
KOORDYNATOR KONGRESU “PRAWO DLA ODPOWIEDZIALNOŚCI”

Obserwując nasze środowisko, zauważyliśmy, że tematyka
społecznej odpowiedzialności biznesu jest dla wielu osób
mglista, daleka. Społeczeństwo nie wie, na czym polega
owa odpowiedzialność i czego właściwie może oczekiwać
— a czasem wręcz się domagać — od przedsiębiorców.
Jednocześnie, mimo uchwalonych przez ONZ Celów
Zrównoważonego Rozwoju 2015–2030, świadomość
na temat długofalowych konsekwencji naszych działań
pozostaje dramatycznie niska. W związku z powyższym
postanowiliśmy zorganizować wydarzenie, które z jednej
strony podniesie wiedzę o społecznej odpowiedzialności,
a z drugiej umożliwi zbliżenie do siebie środowisk, które
dzięki ścisłej współpracy będą mogły efektywnie działać
na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tak powstał pomysł
organizacji Kongresu „Prawo dla odpowiedzialności”.
Kongres „Prawo dla odpowiedzialności” to wydarzenie,
które odbędzie się w dniach 20 – 21 czerwca 2018 roku
w Warszawie. Pierwszego dnia w centrum naszych rozważań
znajdą się pracownicy – porozmawiamy o nierówności
i dyskryminacji w miejscu pracy, a także ogólnych warunkach
zatrudnienia, w tym m.in. o przestrzeganiu przepisów BHP,
elastycznych godzinach pracy, pracy zdalnej czy godnego
wynagrodzenia (również w kontekście praktykantów,
lekarzy rezydentów czy aplikantów). Wieczorem spotkamy
się na bankiecie networkingowym, podczas którego
zostaną przedstawione wyniki Badania „Studenci prawa
w Polsce” organizowanego przez ELSA Poland od 15
lat. Drugi dzień Kongresu będzie się składał z trzech
równoległych bloków paneli dyskusyjnych dotyczących
między innymi kwestii międzynarodowych standardów

odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, ochrony
środowiska, działalności na rzecz społeczności lokalnych,
dostosowywania stron internetowych do różnego rodzaju
odbiorców czy odpowiedzialności branży ochrony zdrowia.
Co więcej, aby dotrzeć do jak największego grona
odbiorców, Kongres poprzedza kampania społeczna
„Mam prawo do odpowiedzialności”, mająca na celu
uświadomienie społeczeństwu, że możemy i powinniśmy
wymagać działalności odpowiedzialnej – od biznesu,
od administracji publicznej, od organizacji
pozarządowych i od siebie nawzajem. Kampania jest
przeprowadzana za pomocą środków online, takich
jak media społecznościowe, oraz offline — m.in. poprzez
organizację happeningów. Może ją wesprzeć każdy
zainteresowany.
Organizacja Kongresu „Prawo dla odpowiedzialności”
to wielkie wyzwanie dla naszego Stowarzyszenia, ponieważ
jest on pierwszym wydarzeniem o takiej tematyce w naszej
sieci. Wierzymy jednak, że nastał czas, aby zrobić krok
do przodu i podjąć tę kwestię – szczególnie, że dzięki
specyfice naszej działalności i obecności oddziałów ELSA
Poland w 17 miastach jesteśmy w stanie zgromadzić na
Kongresie przedstawicieli środowisk studentów, organizacji
pozarządowych, instytucji, biznesu i społeczności
lokalnych.
Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszej inicjatywy
oraz udziału w Kongresie!
Więcej informacji na temat Kongresu oraz towarzyszącej
mu kampanii społecznej na: www.kongres.elsa.org.pl. ■
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Wspierając rozwój naukowy
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa zostało zapoczątkowane
przez czwórkę młodych ludzi, gdy Europa była przedzielona Żelazną Kurtyną – w 1981 roku. Był to ich pomysł na ułatwienie podróży zagranicznych
w warunkach poważnych ograniczeń dotyczących przekraczania granic
państwowych. Szybko okazało się, że nowa organizacja stwarza niezliczone możliwości działań wspierających rozwój młodych adeptów prawa, co przesądziło o tym, że jej formuła nie wyczerpała się wraz z upadkiem
komunizmu w państwach europejskich.

MAREK URBANIAK
PREZES FUNDACJI ROZWOJU NAUKOWEGO
ELSA POLAND

Gdy na początku lat 90. członkowie we wszystkich
państwach poświęcili się organizowaniu praktyk
studenckich, konkursów naukowych, seminariów czy
konferencji, podjęto decyzję o przyjęciu wizji ELSA
– „Sprawiedliwy świat, gdzie szanuje się godność ludzką
i różnorodność kulturową”. Od tego momentu stanowi
ona hasło przewodnie, kierujące nami i motywujące nas
w podejmowanych działaniach.
Realia, w których żyjemy, zmieniają się
w błyskawicznym tempie. Założyciele ELSA ponad 35
lat temu nie mogli się spodziewać, jak będzie wyglądać
Europa i świat dzisiaj. Środowisko naturalne ulega
zmianom klimatycznym oraz zanieczyszczeniu. Podmioty
gospodarcze prowadzące swoją działalność w skali
globalnej mogą korzystać z niedostępnych wcześniej
ułatwień, znaczącą rolę w światowej ekonomii odgrywa
kilka firm będących gigantami technologicznymi,
a nierówności ekonomiczne między poszczególnymi
ludźmi
rosną.
W
społeczeństwach
powstają
informacyjne bańki sprzyjające polaryzacji poglądów,
co stwarza podatny grunt dla przywódców składających
populistyczne
obietnice.
Postęp
technologiczny
zmienił życie codzienne oraz pozwolił na usprawnienie
funkcjonowania przedsiębiorstw; a automatyzacja —
dotąd stosowana głównie w branży produkcyjnej —
zaistniała w branży księgowej oraz prawniczej, ułatwiając
zadania takie jak research prawny czy tworzenie prostych
pism procesowych.
Społeczność
skupiona
wokół
Europejskiego
Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
postanowiła odpowiedzieć na powyższe wyzwania,
podejmując nową inicjatywę. W 2017 r. Stowarzyszenie
powołało Fundację Rozwoju Naukowego ELSA Poland,
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mając na celu znalezienie nowych sposobów wsparcia
rozwoju akademickiego i profesjonalnego studentów
oraz młodych absolwentów studiów prawniczych.
Nowopowstały podmiot, podobnie jak ELSA Poland,
stawia sobie za zadanie wspieranie rozwoju naukowego
adeptów prawa, promowanie wśród nich postaw
otwartych na współpracę międzynarodową oraz wymianę
kulturową, jak również kształtowanie u nich postaw
obywatelskich i prospołecznych. Ufamy, że działania
Fundacji przyczynią się do wychowania pokolenia
prawników kompetentnych w zakresie demokratycznego
ustroju państwa oraz praw jednostki, a także biegłych
w prawnych meandrach prowadzenia biznesu.
Fundacja Rozwoju Naukowego nie jest pierwszą
organizacją, która wykiełkowała z idei zapoczątkowanej
przez ELSA Poland. Blisko 20 lat temu Stowarzyszenie
zorganizowało konferencję naukową pod tytułem
Reforma edukacji prawniczej. Rozwój idei uniwersyteckich
poradni prawnych. Zaowocowała ona znacznym
przyspieszeniem rozwoju koncepcji nauczania klinicznego
w Polsce. Uniwersyteckie poradnie prawne, założone pod
auspicjami ELSA Poland na większości wydziałów prawa
i administracji najważniejszych uczelni w Polsce, działają
obecnie w ramach Fundacji Uniwersyteckich Poradni
Prawnych. We władzach FUPP zasiadają Seniorzy ELSA
Poland: dr Filip Czernicki (Prezes Zarządu) oraz pan
Dariusz Łomowski (Członek Zarządu). Od początku
istnienia Fundacji Rozwoju Naukowego ELSA Poland
wchodzą oni w skład Rady Fundacji.
Grupa docelowa Fundacji to przede wszystkim studenci
prawa i innych kierunków prawniczych, doktoranci,
aplikanci oraz absolwenci wydziałów prawa i administracji
bez aplikacji. Sposobami realizowania celów Fundacji są
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udzielanie dofinansowań osobom fizycznym i osobom
prawnym oraz organizacja lub współudział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, naukowym,
szkoleniowym lub promujących postawy obywatelskie
lub prospołeczne. Za szczególnie znaczący uważamy
pierwszy z nich. Wykształcenie prawnika odznaczającego
się gruntowną wiedzą merytoryczną oraz znakomitymi
umiejętnościami praktycznymi nie jest tanie. Stypendia,
które przyznajemy osobom fizycznym, będą stanowić
istotne zwiększenie dostępu do udziału w akademickich
projektach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.
Z przyjemnością możemy powiedzieć, że pierwsza
trójka naszych beneficjentów otrzymała dofinansowania
w związku z udziałem w charakterze obserwatora
w sesjach organizacji wyspecjalizowanych ONZ.
Niewątpliwie przyszłe wnioski, które zostaną rozpatrzone
przez nas pozytywnie, będą dotyczyć licznych konferencji
ogólnopolskich
i
międzynarodowych,
wymian

akademickich oraz prawniczych grup badawczych.
Naszym pierwszym dużym przedsięwzięciem będzie
Kongres „Prawo dla Odpowiedzialności” organizowany
we współpracy z ELSA Poland.
Wśród naszych planów na najbliższe lata z pewnością
wymienić można ukształtowanie wizerunku i zyskanie
reputacji podmiotu wyspecjalizowanego w zakresie
edukacji wyższej oraz cieszącego się zaufaniem swoich
interesariuszy. Za tym pójdzie nawiązanie i utrzymanie
relacji z innymi instytucjami oraz przedsiębiorstwami
zainteresowanymi podwyższaniem wiedzy i umiejętności
studentów prawa oraz młodych prawników w Polsce.
Szczególną wagę przyłożymy także do udoskonalenia
procesu wnioskowania oraz rozliczania dofinansowań
przyznawanych przez Fundację tak, by był on jak
najwygodniejszy dla potencjalnego beneficjenta oraz
odznaczał się transparentnością i obiektywnością. ■
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SPONSOR WSPIERAJĄCY
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