


Należy zaznaczyć, że handlarze dostępami do kont z grami na platformach 

dystrybucji cyfrowej narażają się na potencjalną odpowiedzialność na dwóch 

płaszczyznach: cywilnej – wobec właścicieli zarówno platform dystrybucji 

cyfrowej jak i właścicieli praw do gier, oraz karnej. Niestety, dopóki wojny z tym 

procederem nie wypowiedzą sami zainteresowani, aukcje z dostępami do gier 

nie znikną szybko z serwisów internetowych. 

Jedna z podstawowych zasad handlu brzmi 

„kup taniej, sprzedaj drożej”. Specyficzna 

interpretacja tej maksymy rozpowszechniła 
się ostatnio wśród użytkowników 

internetowych serwisów aukcyjnych, które 
umożliwiają sprzedaż (za kwoty 

nieprzekraczające często kilku złotych) 
dostępu do osobistych kont użytkowników 

na platformach oferujących cyfrową 
dystrybucję i dostęp do gier wideo. 

Niewątpliwie w pojęciu osoby 

(lub podmiotu) oferującej taki dostęp 

do swojego konta”, ekonomicznie 

korzystne wydaje się kupno gry wideo 

za cenę np. 80 złotych połączone 
z odpłatnym udostępnianiem dostępu 

do niej nieograniczonej liczbie dalszych 
użytkowników. Powstaje natomiast pytanie 

czy takie działanie może naruszać prawa 

podmiotów trzecich oraz jaką 
 

 

odpowiedzialność ponoszą  sprzedawcy? 

 

Platformy cyfrowej dystrybucji gier wideo, 

takie jak Steam czy PlayStation Network 

(PSN) umożliwiają zakup oraz korzystanie 

z gier wideo w formie cyfrowej  

bez konieczności zakupu fizycznych 

nośników. Potencjalny nabywca, 

zamierzający kupić interesujący go tytuł, 
zobowiązany jest wcześniej zarejestrować 
konto w konkretnym serwisie i podać swoje 

podstawowe dane (np. adres e-mail, numer 

karty kredytowej, kraj zamieszkania). 

Rejestracja i założenie konta z perspektywy 

prawnej jest zawarciem umowy pomiędzy 
użytkownikiem końcowym a właścicielem 

platformy (przykładowo w przypadku 
Steam właścicielem jest Valve Corporation 

LLC, a w przypadku PSN – Sony Interactive 

Entertainment Inc.). Nazwy takich umów 
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różnią się w zależności od konkretnej 

platformy – bywają określane jako EULA 

(ang. end-user licensing agreement), 

umowy subskrypcyjne (ang. user subscriber 
agreement) lub w inny sposób.  Umowy 

te zawierają najczęściej dwa istotne zapisy. 

Po pierwsze, użytkownik uzyskuje 

ograniczoną licencję na niekomercyjne 

korzystanie z serwisu będącego 

przedmiotem praw autorskich właściciela 
platformy. Ponadto, rejestracja i korzystanie 

z platformy wiąże się również 
z obowiązkiem zaakceptowania regulaminu 

świadczenia usług (ang. Terms 
and Conditions). 

 

Podobny charakter ma zakup gry wideo 

przez użytkownika posiadającego już 
aktywne konto w konkretnym serwisie. 

Konta na platformach dystrybucji cyfrowej 

pełnią funkcję swoistej „przechowalni”, 
„listy” nabytych gier – są zbiorem licencji, 

uprawniających do korzystania 

w ograniczonym zakresie z autorskich praw 
majątkowych będących własnością 
producentów lub wydawców gier. W ujęciu 

prawnym zakup gry np. w serwisie Steam 

lub PSN to, podobnie jak w przypadku 

zakładania samego konta, zawarcie osobnej 

umowy licencyjnej między użytkownikiem 

a właścicielem praw do gry. Ponadto, 

umowa taka najczęściej albo zawiera 

w sobie regulamin świadczenia usług drogą 
elektroniczną, albo odsyła do niego 
w postaci odpowiedniego linku. 

Użytkownik zatem staje się stroną kolejnej 

umowy i musi zaakceptować warunki 

korzystania z oferowanych mu usług, choć 
tym razem nie dotyczą one usług 

platformy, a określają zasady korzystania 

z samej gry. Przykładem ilustrującym 

zobowiązanie gracza do przestrzegania 

 

 zasad korzystania z gry jest niedawny 

„ban” nałożony przez Electronic Arts  

na użytkownika, który w grze Battlefield  

V obniżył poziom detali grafiki poniżej 
poziomu minimalnego przewidzianego  

w ustawieniach, za pomocą sterowników 

karty graficznej z poziomu systemu 

operacyjnego. 

 

Powyższe ilustruje, ile potencjalnych 

stosunków prawnych (od 2 do nawet 4) 

powstaje zanim użytkownik zobaczy 

pierwszy ekran wczytywania gry. Jednak jak 

omawiane kwestie prawne mają się  
do kwestii udostępnia kont do gry? 

 

Najczęściej zarówno opisane powyżej 
umowy licencyjne, jak i regulaminy 

zawierają postanowienia zabraniające 
sprzedawać, kupować, wymieniać, 
przenosić lub w inny sposób udostępniać 
podmiotom trzecim licencjonowanych 

dóbr. Przez podmioty trzecie należy tutaj 

rozumieć również kupujących „dostęp”  

do konta za pomocą serwisów aukcyjnych.  

Takie podwójne zabezpieczenie swoich 

interesów przez właścicieli praw może – 

zdaniem niektórych - wydawać się 
nadmierne i zbyteczne. Wydaje się jednak 

zrozumiałe, biorąc pod uwagę koszty i ilość 
pracy włożoną w stworzenie gry.  

 

Ogłoszenie zatytułowane przykładowo 
„Sprzedam dostęp do konta Steam – gra 

AAA” potencjalnie narusza zatem kilka 

odrębnych stosunków zobowiązaniowych  

– umowę licencyjną oraz warunki 

korzystania z gry zawarte z właścicielem 

gry, jak również zaakceptowany przez 

użytkownika regulamin korzystania  

z serwisu, a potencjalnie także umowę 
 



licencyjną na korzystanie z serwisu jako 

odrębnego przedmiotu prawa autorskiego. 

Konsekwencją takich naruszeń może być 
usunięcie konta wraz z jego zawartością 
bez możliwości zwrotu wydatków 

poniesionych na zakup gier, zablokowanie 

dostępu do gry, a czasem również trwały 
zakaz korzystania z oferowanych usług. 
 

W polskim stanie prawnym instrumenty 

przeciwdziałające procederowi sprzedaży 
dostępu do gier przypisanych do 

indywidualnego konta mogą być 
wywodzone np. z ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Możliwe 
jest przykładowo dochodzenie przez 

uprawnionego żądania zaniechania 

naruszenia, usunięcia skutków naruszenia, 

naprawienia wyrządzonej szkody oraz 

wydania uzyskanych korzyści przez 

naruszyciela. Ponadto, za 

rozpowszechnianie bez uprawnienia, albo 

wbrew jego warunkom cudzego utworu 

potencjalnemu sprawcy może grozić 
również odpowiedzialność karna. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego pojęcie 
rozpowszechniania zdefiniowane zostało 

w wyroku z dnia 16 lutego 1987 r., WR 

28/87 dość szeroko jako „(…) czynienie 

określonych przedmiotów publicznie 

dostępnymi przez udostępnienie ich treści 
szerszemu i bliżej nieokreślonemu kręgowi 
osób”. Istnieją zatem argumenty 

przemawiające za tym, że aukcja, której 
przedmiotem jest sprzedaż dostępu do 

konta – gdzie liczba dostępnych 

„produktów” (a więc de facto samych 

danych niezbędnych do zalogowania) jest 

często określona w setkach lub tysiącach – 

może spełniać przesłanki tak 

pojmowanego bezprawnego 
rozpowszechniania.  

Walka z procederem sprzedaży dostępu do 

kont wymaga inicjatywy zainteresowanych 

podmiotów. Z przyczyn związanych często 

z wysokimi kosztami dochodzenia swoich 

praw, przy jednoczesnej niskiej wartości 
poszczególnych „przedmiotów” naruszenia 

oferowanych na aukcjach, a także  
w związku z niechęcią wydawców  

i developerów do ścigania użytkowników, 
proceder ten pozostaje często bezkarny. 

Warto podkreślić również, że serwisy 

aukcyjne, na których pojawiają się takie 

oferty argumentują często (niezależnie od 

słuszności takich argumentów), że są 
bezradne i mogą jedynie czekać na 

zgłoszenie naruszenia przez właścicieli 
praw, a dopiero w konsekwencji decydować 
się na ewentualne usuwanie aukcji.  

 

Niezależnie od powyższego należy 
zaznaczyć, że handlarze dostępami do kont 

z grami na platformach dystrybucji 

cyfrowej narażają się na potencjalną 
odpowiedzialność na dwóch 

płaszczyznach: cywilnej – wobec właścicieli 
zarówno platform dystrybucji cyfrowej jak  

i właścicieli praw do gier, oraz karnej. 

Niestety, dopóki wojny z tym procederem 

nie wypowiedzą sami zainteresowani, 
aukcje z dostępami do gier nie znikną 
szybko z serwisów internetowych. 
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Postęp technologiczny wymusza zatem na nas, prawnikach „bycie wciąż na 

bieżąco”. Nie chodzi tutaj jedynie o znajomość nowych regulacji prawnych, ale 

przede wszystkim o ich prawidłową adaptację do żywego organizmu 

przedsiębiorcy i szukanie nowych optymalnych rozwiązań prawnych w celu 

ułatwienia i tak już ciężkiego życia biznesu. 

Głośno jest w ostatnich latach 

o ogromnym postępie technologicznym, 

który rewolucjonizuje prawie każdą 
dziedzinę naszego życia i nierzadko 

zaskakuje nas zarówno w życiu 

codziennym jak i zawodowym. O ile jednak 

proces adaptacji życia codziennego 

do nowych ułatwień czy obowiązków może 
nam zająć kilka chwil, o tyle już w życiu 

zawodowym, a w szczególności w życiu 
doradcy podatkowego, musi on być 
niezwykle szybki. Podatki są bowiem jedną 
z najdynamiczniej zmieniających 

się dziedzin prawa (np. tylko w 2019 r. 

do systemu podatkowego wprowadzono 

kilkaset stron nowych lub zmienionych 

regulacji prawnych) – które to zmiany 

wymuszane są również przez postęp 

technologiczny.  

 

Najgłośniejszym przykładem jest 

wprowadzenie kilka lat temu (w lipca 2016 

r.) w Polsce nowego obowiązku 

 

 raportowania podatkowego dla 

przedsiębiorców – Jednolitego Pliku 

Kontrolnego („JPK”). To dopiero było 

wyzwanie… Zadanie to bowiem wymagało 

od prawników zrozumienia 

skomplikowanych przepisów i przełożenia 
ich na język zrozumiały dla „zwykłego” 

podatnika (tj. działu podatkowego / 

księgowego). Prawdziwym wyzwaniem 

okazało się jednak być wykorzystanie tej 
wiedzy w praktyce, czyli w systemach 

przedsiębiorców: znalezieniu w systemie 

księgowym klienta, co tak naprawdę 
raportowaniu podlega, w jaki sposób takie 

dane zaraportować, a w jaki skorygować. 
Co więcej, część przedsiębiorców prowadzi 

księgi w oparciu o amerykańskie standardy 

rachunkowości (US GAAP), a to rodziło 

dalsze pytania… Często wyzwaniem było 

też samo wprowadzenie zmian  

do systemów w praktyce – co wymagało 

współpracy różnych działów, z których 

niektóre mogły być ulokowane za granicą   
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i niekoniecznie świadome znaczenia 

tematów i kar, jakie się z nim wiążą. 
W rezultacie, wdrożenie JPK wymagało 

wiedzy w zakresie podatków, 
rachunkowości, wyszukiwania 

technologicznych rozwiązań IT – a często 

także zdolności negocjacyjnych…  

  

JPK nie jest jednak jedynym przykładem 

wykorzystywania technologii w podatkach, 

z którym musi borykać się współczesny 
prawnik zajmujący się podatkami. Można 
takich rozwiązań wymieniać bez liku: 

system VIES, raportowane po raz pierwszy 

w tym roku JPK-sprawozdania finansowe, 

informatyzacja procedur celnych 

i akcyzowych, wprowadzenie portali 

podatkowych, czy nałożenie 
na profesjonalnych pełnomocników 

obowiązku komunikowania się z urzędem 

skarbowym za pomocą portalu E-PUAP.  

  

Konieczność funkcjonowania w obszarze 

nowych technologii, ich rozumienia oraz 

identyfikacji związanego z nimi  potencjału 

musi na dobre zagościć w prawniczych 

umysłach. Technologie sprawiają bowiem, 

że rozliczenia podatkowe przedsiębiorców 

mogą stać się dla fiskusa przejrzyste, 

a co za tym idzie mogą zwiększyć 
efektywność poboru podatków 

i ograniczyć wszelkie niepożądane 
zachowania (np. unikanie opodatkowania, 

szarą strefę w VAT itp.). Nowych 

technologii w administracji podatkowej, 

zapewniających transparentność rozliczeń 

podatników i płatników będzie zatem 

coraz więcej. Już w tym momencie 

chociażby, plany polskiej administracji 

podatkowej (i znowu – nie tylko tej 

krajowej) idą w kierunku wykorzystania 

 

 

technologii Blockchain do zapewnienia 

przejrzystości transakcji pomiędzy 
przedsiębiorcami, płatności podatków czy 

gromadzenia i przechowywania baz danych 
raportowanych przez podatników (tutaj w 

szczególności polecam raporty World 

Economic Forum – Blockchain).  

  

Niezależnie od wpływu technologii na sam 

system podatkowy, jej rozwój w sferze 

gospodarczej skutkuje koniecznością 
odzwierciedlenia tego w przepisach 

podatkowych – co w praktyce, oznacza 

zwykle wprowadzenie nowych rodzajów 

podatków. Przykładem na to może być 
chociażby opodatkowanie walut 

wirtualnych (kryptowalut). To dla 

prawników-podatkowców wiązało się nie 

tylko z koniecznością dokonywania 

wykładni przepisów, ale – żeby je 

prawidłowo zastosować – przede 

wszystkim ze zrozumieniem co to jest i jak 

działa kryptowaluta i jak wykorzystywana 

jest w działalności gospodarczej. 

 

Powyższe pokazuje zatem, że współczesny 
ustawodawca nie śpi i technologiczne 

nowinki nie tylko próbuje regulować 
prawnie (co jest oczywiste z punktu 

widzenia porządku prawnego), ale również 
stara się stosować je do swoich własnych 

celów – głównie do realizacji interesu 

fiskalnego. Postęp technologiczny wymusza 

zatem na nas, prawnikach (a nawet na 

prawnikach in spe ) „bycie wciąż na 
bieżąco”. Nie chodzi tutaj jedynie  

o znajomość nowych regulacji prawnych, 

ale przede wszystkim o ich prawidłową 
adaptację do żywego organizmu 

przedsiębiorcy i szukanie nowych 

optymalnych rozwiązań prawnych w celu 

 

 



ułatwienia i tak już ciężkiego życia biznesu. 

  

Idealny współczesny prawnik (tutaj akurat 

podatkowiec, ale analizując rynek, dotyczy 

do bardzo wielu gałęzi prawa – chociażby 
prawa własności intelektualnej, 

medycznego, kosmicznego itp.), powinien 

być prawnikiem interdyscyplinarnym, 

znającym się nie tylko na przepisach,  

ale przede wszystkim rozumiejącym rynek  

i zachodzący na nim postęp 

technologiczny, nie tylko w obszarze gałęzi 
prawa, którą sobie upodobał.  





Deloitte to różnorodność usług, branż i ludzi. Codziennie ćwierć miliona 

specjalistów w 150 krajach pomaga klientom w zakresie audytu, konsultingu 

strategicznego, technologicznego, zarządzania ryzykiem, doradztwa 

finansowego, podatkowego i prawnego. 

W Polsce Deloitte zatrudnia ponad 2 500 

ekspertów w 9 miastach – Warszawie, 

Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, 
Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie 

i Rzeszowie. Pracownicy mówią, że firma 

zapewnia im dobry start zawodowy, a ich 

praca to wyzwania intelektualne 

i możliwość ciągłego rozwoju oraz 

zbierania cennych życiowych doświadczeń. 

Wśród załogi są absolwenci i studenci 

niemalże wszystkich kierunków 

i specjalności. Wielu z nich to prawnicy, 

którzy jako miejsce pracy najczęściej 
wybierają Kancelarię Prawną Deloitte Legal 

i zespół doradztwa podatkowego. 

Co sprawia, że radcowie, mecenasi, 

adwokaci, ale też magistrzy prawa, wiążą 
swoją karierę z Deloitte? 

 

Globalna firma = doskonały start 

zawodowy 

Kancelaria Prawna Deloitte Legal jest nie 

tylko w piątce największych kancelarii 

w Polsce, ale również silną globalną marką. 
Zatrudnia najlepszych studentów 

i absolwentów prawa ze wszystkich 

krajowych uczelni. Lokalnie zespół tworzy 

ponad 100 prawników – głównie radców 

prawnych i adwokatów.  Deloitte Legal 

w Polsce jest częścią międzynarodowej sieci 

kancelarii prawnych stowarzyszonych 

z Deloitte Legal, obecnym w 80 krajach,  

co stwarza możliwości rozwoju  

w zróżnicowanym środowisku.  

Kancelaria Deloitte Legal realizuje projekty 

na rzecz największych przedsiębiorstw  

na rynku. Świadczy kompleksowe usługi  
w zakresie wszystkich zagadnień prawnych, 

m.in. fuzji i przejęć, prawa korporacyjnego, 

finansów i bankowości, prawa handlowego, 

nieruchomości, prawa konkurencji, prawa 

pracy, prawa energetycznego, ochrony 

danych osobowych, prawa 

farmaceutycznego, prawa upadłościowego  

i naprawczego, zamówień publicznych, 

ochrony własności intelektualnej.  

Dodatkowo, zespół Kancelarii 

wykorzystuje efekt synergii płynący  
ze współpracy z pozostałymi działami 
Deloitte, co pozwala na kompleksową 
realizację wielu projektów. 

Możliwość pracy z dużymi klientami  

i okazja do pracy z najlepszymi ekspertami 

w branży to powody dla których młodzi 
wybierają karierę w Deloitte Legal. - 

Każdego roku do naszej kancelarii dołącza 
grono młodych, ambitnych absolwentów 

prawa. Zapewniamy im intensywny rozwój 
i gwarantujemy szybkie nabywanie 

praktycznych umiejętności. Od pierwszych 

dni stają się pełnoprawnymi członkami 
zespołu i realizują powierzone im zadania.  

DELOITTE 
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Nad ich pracą czuwają doświadczeni 
prawnicy, którzy dzielą się swoją wiedzą 
i doświadczaniem. Swoją pracą wspierają 
nas w prowadzonych projektach dla 

Klientów – mówi Krzysztof  Moczulski, 

Partner Zarządzający Działem Doradztwa 

Podatkowego i Prawnego w Polsce 

i Europie Środkowej.   
Kancelaria jest doceniana w branży. W tym 

roku została ponownie wyróżniona 
w publikacji „The Legal 500 EMEA” - 

prestiżowym zestawieniu kancelarii 

prawniczych, rekomendowanych przez 

klientów Kancelarii oraz inne firmy 

prawnicze. Ponadto zajmuje 5 miejsce 

w rankingu Rzeczypospolitej „Kancelarie 
Prawnicze 2018” - pod względem liczby 

prawników z pełnymi uprawnieniami 

zawodowymi, a także zdobyła wyróżnienie 
Chambers Europe 2018 w kategorii 

„Recognized Practitioner”.  

Renoma Kancelarii sprawia, 

że doświadczenie zdobyte w trakcie praktyk 

jest cennym elementem w rozwoju kariery 

zawodowej młodych ludzi i dla wielu 

początkiem kariery w Deloitte. 

 

Doświadczenie w największej firmie 

doradztwa podatkowego   

Szeroką ofertę zatrudnienia dla prawników 

ma także dział doradztwa podatkowego. 

Według Rankingu Firm Doradztwa 

Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita”, 
Deloitte od lat jest liderem polskiego rynku 

doradztwa podatkowego pod względem 

liczby doradców podatkowych. W 2018 

roku otrzymał również tytuł firmy 

doradztwa podatkowego obsługującej 
najwięcej spółek notowanych na giełdzie 
oraz znalazł się na podium w kategorii 

najwyższych przychodów (osiągniętych 

w 2017 r.).  

W Polsce zespół tworzy ponad  

650 specjalistów i doradców podatkowych. 

Zakres działań jest bardzo różnorodny  
od tworzenia strategii podatkowych 

przedsiębiorstw, po proponowanie 

innowacyjnych rozwiązań takich jak 

taxCube™ (system informatyczny 

automatyzujący rozliczenia podatkowe  

u ponad 200 przedsiębiorców w Europie). 

Doradcy podatkowi świadczą 
kompleksowe usługi w zakresie m.in. VAT, 

cła i akcyzy, CIT, PIT, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych, legalizacji 

pobytu i zatrudnienia obcokrajowców, cen 

transferowych, fuzji i przejęć, due 

dilligence, outsorcingu księgowo  

– płacowego, litigation, czy tworząc  
i optymalizując narzędzia informatyczne 

dla celów podatkowych. Realizują projekty 

dla podmiotów z różnych branż m.in. 

finansowej (ubezpieczanie, banki, firmy 

leasingowe), nieruchomości  
czy energetycznej. 

Doświadczenie w doradztwie podatkowym 

można zdobywać pod okiem najlepszych 

ekspertów – m.in. Pawła Banasika, 

Partnera Associate, który w swoim 

dorobku ma tytuł zwycięzcy w najbardziej 

prestiżowym rankingu doradców 

podatkowych organizowanym przez 

Dziennik Gazetę Prawną.  Zapytany 

dlaczego poleca pracę w doradztwie mówi: 
- Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, 
że przed młodymi stoi większa szansa 

rozwoju, gdy trafią do takiej dużej 
organizacji jak Deloitte od początku,  
bo tutaj będą mieli większe możliwości 
rozwijania swoich kompetencji 

profesjonalisty i menedżera. Dodatkowo 

elastyczny czas pracy sprawia, że nie musisz 

być w biurze codziennie od 9 do 18. Mnie 

jako szefa interesuje tylko to, żeby cel, 

 



który sobie postawiliśmy został 
zrealizowany. Wiem, że młodym ludziom 

takie podejście bardzo odpowiada. 

  

Prawnik  w doradztwie podatkowym 

Na pracę w doradztwie podatkowym 

najczęściej decydują się absolwenci prawa, 

którzy nie do końca widzą swoją przyszłość 
zawodową w kancelarii prawniczej. Już 
podczas studiów, część osób zaczyna 

myśleć o rozwoju w podatkach. Benefitem 

dołączenia do Deloitte Doradztwo 

Podatkowe jest wsparcie w zdobywaniu 

uprawnień Doradcy Podatkowego 

– Deloitte pokrywa koszty egzaminów, 
przyznaje też urlop naukowy 

na przygotowanie się do nich. Pracownicy 

otrzymują również wsparcie kolegów 

z zespołu, którzy egzaminy mają już za 

sobą.  
 

Rozwój gwarantowany, a co jeszcze? 

 

Do Deloitte prawników przyciąga także 
przyjazna kultura organizacyjna. 

Partnerskie relacje w zespołach, otwarta 

komunikacja, konstruktywny merytoryczny 

feedback – tworzą podatny grunt  

na rozbudzenia w pracownikach odwagi  

do realizacji ciekawych projektów. Firma 

rozwija w ludziach ich potencjał, dając  
im przestrzeń do rozwoju, wsparcie 

merytoryczne, zaplecze technologiczne, 

administracyjne i finansowe. Wszystko  

to poszerzone o konkurencyjną ofertę 
benefitową i Program Employee Well-

being sprawia, że jest to miejsce w którym 

chce się pracować. Aktywna drużyna 
sportowa Deloitte Adventure Team, świeże 
owoce w biurach, zestaw herbat dla 

smakoszy, pyszna kawa i mobilne zielone 

kropki, czyli wypożyczalnia rowerów dla 

pracowników Deloitte to istotny dodatek 

do oferty.  

 

Deloitte to po prostu dobry wybór.  
I kropka. 





Program wolontariatu w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej 

działającej w ramach Fundacji Poradni Prawnych polega na powoływaniu przy 

Wydziałach Prawa i Administracji w całej Polsce - poradni prawnych, czyli 

organizacji non-profit, w których studenci zarówno prawa jak i administracji, pod 

nadzorem oraz opieką merytoryczną pracowników naukowych - praktyków 

prawa, udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom znajdującym w trudnej 

sytuacji materialnej.  

Podstawowym celem wolontariatu jest 

możliwość udzielania rzetelnej i przede 
wszystkim bezpłatnej pomocy prawnej. 

Dzięki czemu w ramach programu 

wolontariatu zarówno realizuje się misję 
społeczną, jak również kształtuje wśród 

studentów - prawników in spe 

świadomość, iż zawód adwokata czy radcy 

prawnego należy traktować jak zawód 

zaufania publicznego, wymagający 
ugruntowanej wiedzy prawniczej 

i umiejętności właściwego stosowania 

prawa w praktyce. Wobec czego 

wolontariusze danej poradni prawnej mają 
idealną okazję do zapoznania się z różnymi 
problemami społecznymi, a tym samym 

wzrasta w nich wrażliwości, m.in. na 

kwestie naruszania praw człowieka, zasad 

współżycia społecznego, praw pracownika 

czy najemcy lokalu.  

 

Drugim równie ważnym celem programu 

wolontariatu w Studenckich 
Uniwersyteckich Poradniach Prawnych jest 

doskonalenie procesu kształcenia 
studentów prawa i administracji, w ramach 

stosowania przez nich wiedzy zdobytej 

podczas studiów w bezpośrednich relacjach 

z potencjalnymi klientami, a także 
zmierzania z realnymi problemami wielu 

grup społecznych, m.in. osób 

niepełnosprawnych, bezrobotnych, ofiar 

przemocy domowej czy cudzoziemców. 

Zatem jest to idealne połączenie 
kształcenia teoretycznego z możliwością 
zdobywania niezbędnych w przyszłości 
umiejętności praktycznych.  

 

Wolontariusz danej sekcji zajmuje się 
udzielaniem całkowicie darmowych porad 

prawnych w postaci wydawania opinii 

 

WOLONTARIAT W STUDENCKIEJ 

UNIWERSYTECKIEJ 

PORADNI PRAWNEJ 

KINGA MIERZYŃSKA 

Studentka prawa na WPiA UAM w Poznaniu 

Koordynatorka SUPP Poznań przy WPiA UAM 

Autorka bloga "In§piracja dla Prawnika" 



prawnych oraz konstruowania prostych 

pism procesowych z zakresu prawa 

cywilnego, karnego, administracyjnego, 

pracy i ubezpieczeń społecznych oraz 
prawa rolnego i żywnościowego. 

Wolontariusze nie podejmują spraw, 

w których działa już adwokat lub radca 

prawny reprezentujący danego klienta, 

a porady udzielane są wyłącznie na piśmie.  
 

Działania poszczególnych wolontariuszy 

nadzorowane są przez opiekunów 

naukowych wskazanych powyżej sekcji 

prawnych. Zadaniem opiekuna naukowego 

jest przede wszystkim przeanalizowanie 

danej sprawy, zapoznania się 
z rozstrzygnięciem przygotowanym przez 

wolontariuszy, udzielenie ewentualnych 

wskazówek, jeśli dana opinia wymaga 

pewnych zmian oraz finalne 

zaakceptowanie opinii i/lub pisma 

procesowego, które następnie 
wolontariusze przekazują klientom poradni. 

Istotnym jest, aby cała procedura trwała 
maksymalnie trzy tygodnie, dlatego też 
obowiązkiem wolontariuszy, poza ciągłym 

rozwojem naukowym, jest dotrzymywanie 

wszelkich terminów obowiązujących 

w poradni prawnej.  

 

Należy podkreślić, że przedmiotowe 

porady udzielane są osobom, których stan 

majątkowy nie pozwala na skorzystanie z 

usług profesjonalnego pełnomocnika. 
Dlatego też działalność Studenckich 

Uniwersyteckich Poradni Prawnych 

skierowana jest przede wszystkim do osób 

ubogich, w podeszłym wieku, 

schorowanych. Warto również wskazać, iż 
wolontariusze oraz pracownicy naukowi 

zapewniają niezbędną poufność w ramach 

świadczonych przez poradnię usług.  
 

Wobec powyższego serdecznie zachęcam 

czytelników Magazynu Studenckiego 

INDEX do udziału w programie 

wolontariatu w Studenckich 

Uniwersyteckich Poradniach Prawnych 

działających przy Waszych Wydziałach 

Prawa i Administracji, jak również 
promowania działalności danego oddziału 

poradni wśród studentów z Waszego 

otoczenia, którzy mogliby być 
zainteresowani udzielaniem się w ramach 

przedmiotowego wolontariatu. 



Pierwszy semestr był niewątpliwie bardzo intensywnym czasem w każdej 
Grupie Lokalnej. Dzięki szeregowi różnorakich wydarzeń – począwszy od  

zbiórek charytatywnych aż po merytoryczne moot courty, członkowie ELSA 

Poland implementowali Program Praw Człowieka, dążąc do „sprawiedliwego 

świata, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”.  

W pierwszym semestrze w Grupach 

Lokalnych ELSA Poland odbyły się 24 

wydarzenia z zakresu Programu Praw 

Człowieka. Miały one charakter bardzo 

różnorodny, zarówno pod względem formy 

jak i szczegółowej treści, jednak zgodnie z 

tegorocznym założeniem tematyki 

Programu wszystkie one dotykały 
problematyki dyskryminacji i równego 

traktowania. Szczególną popularnością 
cieszyły się różnego rodzaju akcje 

społeczne i happeningi - wydarzeń tego 

rodzaju odbyło się aż 11. Znalazły się 
wśród nich zarówno warsztaty (jak 

zorganizowane przez ELSA Katowice 

zajęcia z języka migowego czy odbywające 
się w Toruniu w ramach Dni Edukacji 

Prawniczej warsztaty z komunikacji w 

sytuacjach kryzysowych), jak i akcje 

współorganizowane z innymi podmiotami - 

cieszący się powodzeniem już w zeszłym 

roku Maraton Pisania Listów Amnesty 

International odbył się w Opolu, Gdańsku, 
Olsztynie i Wrocławiu, a członkowie ELSA 

Warszawa pomagali w przeprowadzeniu 

Konferencji ONZ "Prawa Człowieka  
w Polsce". Natomiast we współpracy z The 

Bridge Foundation udało się w wielu 

Grupach Lokalnych przeprowadzić akcję 
"Globalne czytanie o globalnych 

wyzwaniach", polegającą na zaznajomieniu 

najmłodszych z wyznaczonymi przez ONZ 

Celami Zrównoważonego Rozwoju 2030 

poprzez lekturę książki "Baśnie i dziwy  
by świat był sprawiedliwy". 

PROGRAM PRAW CZŁOWIEKA 

ELSA POLAND 

 PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU  

RAFAŁ SEJLIS 

Dyrektor ds. Programu Praw Człowieka ELSA Poland 

 



Grupy Lokalne organizowały także zbiórki 
charytatywne - domom dziecka w swoich 

miastach pomogli członkowie ELSA 

Poznań i ELSA Łódź. W tym ostatnim 
mieście zorganizowana została także 
zbiórka na rzecz hospicjum "Nadzieja". 

Natomiast ELSA Rzeszów przeprowadziła 
na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Rzeszowskiego zbiórkę 
w ramach akcji "Szlachetna Paczka".  

 

Nie znaczy to, że zabrakło wydarzeń 

o profilu akademickim. W Białymstoku 

odbyły się warsztaty z pisania skargi 

do Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka. Jego wyroków, a konkretnie 

orzeczenia E.S. przeciwko Austrii dotyczył 
warsztat zorganizowany przez ELSA 

Wrocław. Z kolei ELSA Warszawa 

zorganizowała wyjście na wokandę 
tamtejszego Sądu Apelacyjnego oraz, 

wspólnie z kancelarią CMS, przeprowadziła 
symulację rozprawy sądowej.  Do praktyki 

sądowej nawiązywało też wydarzenie 
przeprowadzone przez ELSA Kraków, 
polegające na tłumaczeniu rozprawy 

sądowej dla osób niesłyszących. Nie 

zabrakło także zainteresowania losem osób 

skazanych - w Poznaniu zorganizowana 

została debata oksfordzka  

z tezą "Warunki w polskich więzieniach 
stanowią łamanie praw człowieka", 
członkowie ELSA Kraków mieli natomiast 

okazję zobaczyć Areszt Śledczy od środka  
i wysłuchać prelekcji o tym "Co dzieje się 
ze skazanymi po odbyciu kary?" Swoją 
wiedzą mieli za to okazję podzielić się 
członkowie ELSA Opole - przeprowadzili 

oni bowiem zajęcia z uczniami w liceach  

w Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu  

i Pszczynie.  

 

Na osobną wzmiankę zasługują wydarzenia 

przeznaczone dla członków Grup 

Lokalnych ELSA Poland. Fundacja Court 

Watch Polska przeprowadziła dla członków 

ELSA Olsztyn szkolenie z obywatelskiego 

monitoringu sądów. Z kolei w ramach 

programu akademickiego Study Visit 

członkowie ELSA Warszawa –  

w Maastricht - oraz ELSA Poznań –  
w Pradze - słuchali wykładów o tematyce 

nawiązującej do Programu Praw 

Człowieka. 
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