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Młodzi adepci prawa, zaczynając swoją
przygodę z tym kierunkiem, bardzo często

zderzają się ze smutną rzeczywistością
polskich uczelni – duża ilość zajęć
teoretycznych przy relatywnie małej liczbie

zajęć praktycznych. Z tego powodu warto

angażować się w dodatkowe zajęcia, jakie

oferują organizacje studenckie czy koła
naukowe. Jedną z takich aktywności są kon-

kursy typu moot court.

Najprościej mówiąc, moot court to symulacja
rozprawy sądowej. Uczestnicy wcielają się w ro-
le stron procesowych, pracując na fikcyjnej
sprawie (problemie prawnym). Każda drużyna
liczy najczęściej od dwóch do czterech osób,
które prezentują swoje racje. Moot courty mogą
być zarówno jedno-, jak i wieloetapowe.
Najsłynniejsze na świecie mooty składają się 
z dwóch etapów: pisemnego (polega on na przy-
gotowaniu pisemnych stanowisk dla obu stron)
oraz ustnego, do którego przechodzą najlepsze
drużyny – na tym etapie ich zadaniem jest
przedstawienie swoich argumentów przed
panelem sędziowskim. Ustna wypowiedź jednej
drużyny trwa najczęściej od 10 do 30 min (w za-
leżności od regulaminu). Po niej następuje
prezentacja stanowiska drugiej strony oraz tzw.
rebu�al (odpowiedź na zaprezentowane
stanowisko, na ogół zajmuje ona maksymalnie 
5 minut). Istnieją dwie drogi aplikowania. Jedną
z nich jest udział w rekrutacji organizowanej
przez uczelnie, drugą zebranie drużyny i zgło-
szenie się we własnym zakresie przez stronę
internetową konkursu. 

To konkurs organizowany przez ELSA we współ-
pracy z Radą Europy. Jest to symulacja
postępowania przed Europejskim Trybunałem
Praw Człowieka w Strasburgu odnośnie
naruszeń Europejskiej konwencji praw
człowieka. Zadaniem zespołów (składających się
z 2 – 4 osób), które biorą udział w tym moot
courcie, jest zbadanie fikcyjnego kazusu i stwo-
rzenie pism dla obu stron postępowania. 
Na podstawie przygotowanych prac 20 najlep-
szych drużyn kwalifikuje się do Wielkiego Finału
w Strasburgu. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny
jest miesięczny staż w Europejskim Trybunale
Praw Człowieka w Strasburgu. EHRMCC to
jedyny europejski moot court dotyczący praw
człowieka, który organizowany jest w języku
angielskim. Udział w nim nie tylko pozwala
sprawdzić stan umiejętności językowych, lecz
również poszerzyć wiedzę na temat praw
człowieka. Więcej informacji znajduje się na stro-
nie internetowej h�ps://ehrmcc.elsa.org.

MOOT COURT 
COMPETITION

Patrycja Kowalcze
Wiceprezes ds. Działalności Naukowej 
ELSA Kraków 2016/2017 

To największy i najbardziej pres�żowy konkurs
organizowany przez naszą sieć. Polega na prze-
prowadzeniu symulacji rozprawy według
systemu rozstrzygania sporów Światowej
Organizacji Handlu. W rolę pełnomocników
wcielają się studenci uczelni z całego świata.
Pracujący dla WTO prawnicy przygotowują
fikcyjny kazus, a rolą drużyn startujących w EMC2
jest zredagowanie na jego podstawie pism
procesowych dla skarżącego i pozwanego. 
Po wstępnym etapie pisemnym drużyny
prezentują swoje wystąpienia dla obu stron
postępowania przed panelami sędziowskimi,
które składają się z profesjonalistów
zatrudnionych w WTO i ekspertów w dziedzinie
prawa handlowego oraz międzynarodowego.

Co tak właściwie oznacza 
to obco brzmiące słowo?

The European Human Rights Moot 
Court Compe��on

ELSA Moot Court Compe��on 
on WTO Law
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Konkurs sprawdza zarówno umiejętności
pisania, jak i zdolności oratorskie, a także
argumentacyjne uczestników. Jest też dobrą
okazją na przetestowanie umiejętności
językowych. EMC2 obejmuje swoim zasięgiem
cały świat, a finał, który odbywa się w Genewie
w siedzibie WTO, gromadzi dwadzieścia drużyn
złożonych z najlepszych młodych adeptów
prawa ze wszystkich zakątków globu. Więcej
informacji na stronie: h�ps://emc2.elsa.org.

Nie ma lepszej reklamy konkursów jak opinie
jego uczestników: „Udział w moot courcie jest
najlepszą szansą na sprawdzenie swoich
umiejętności praktycznych: argumentacji
prawniczej, refleksu czy mowy ciała. Podczas
swoich startów w Jessupie (Philip C. Jessup
Interna�onal Law Moot Court Compe��on)
poznałem rówieśników z całego świata (od Afga-
nistanu po Makau), którzy dzielili moją pasję.
Udział w moot courcie był najlepszą decyzją,
jaką podjąłem w trakcie studiów i niewątpliwie
wpłynął na moją karierę zawodową. Była to dla
mnie przygoda życia” – mówi Rafał Sokół,
dwukrotny zwycięzca rund krajowych tego
konkursu. Jego opinię podziela Konrad Korze-
niowski, który w tym roku walczył w Hadze 
w Telders Interna�onal Moot Court Compe�-
�on: „Żadne zajęcia na uczelni nie dadzą wam
tego, co dają właśnie moot courty. To tu będzie-
cie musieli bronić swojego stanowiska przed
największymi tuzami prawniczymi Europy 
czy świata, dodatkowo odbijając argumenty
innych drużyn. Świetna zabawa, ale jeszcze
lepsza nauka! Najlepsze, co mogło mi się przy-
trafić na studiach prawniczych”.

Dlaczego warto angażować się 
w moot courty?

“Studenci biorący udział w konkursie typu Moot 
Court przenoszą się o kilka lat do przodu w swo-
jej karierze, wcielając się w rolę, jaką kiedyś 
przybiorą jako reprezentanci swoich klientów 
przed różnorodnymi sądami czy instytucjami. 
Konkursy te łączą w sobię teorię i praktykę, uczą 
z bardzo szybkimi rezultatami takich 
umiejętności jak: dokonywanie szybkiej analizy 
prawnej, argumentacja, działanie pod presją 
czasu, przemawianie publiczne, zarządzanie 
czasem czy praca w zespole. W tym przypadku 
nie chodzi o zwycięstwo, wygranym jest każdy, 
kto weźmie w nich udział” – mówi Ada 
Gawrysiak, Wiceprezes ds. Moot Court 
Compe��ons ELSA Interna�onal kadencji 
2015/2016.

fot. Maciej Janicki
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Czas przygotować się na kolejne, duże
zmiany w Kodeksie pracy. Powołana w 2016

roku Komisja Kodyfikacji Prawa Pracy ma

czas do marca, by zaprezentować efekty

swojej pracy. Przestarzały kodeks wymaga

wielu zmian, więc propozycje mogą być
rewolucyjne i mają wdrożyć rozwiązania,

które sprawdzają się w innych krajach

europejskich. Zdaniem rządu planowane

zmiany w Kodeksie pracy mają ograniczyć
biurokrację i zlikwidować zawiłe przepisy

dające szerokie pole do nadużyć, a także być
przychylne młodym osobom lub studentom,

którzy jeszcze nie utrzymują się sami.

W odczuciu rządzących Kodeks pracy jest prze-
starzałym aktem prawnym – liczy sobie już po-
nad 40 lat. Nie da się ukryć, że w tym czasie
sytuacja na rynku pracy diametralnie się zmie-
niła i pojawiła się potrzeba znowelizowania
większej część ustawy, by pasowała pod obecne
uwarunkowania. Komisja Kodyfikacyjna Prawa
Pracy to zespół niezależnych ekspertów
pracujących w celu wypracowania projektów
kodeksów: indywidualnego i zbiorowego prawa
pracy. Pierwsza taka komisja została utworzona
rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 sierpnia
2002 r. i rozpoczęła swoją działalność w paź-
dzierniku 2002 r. 15 września 2016 roku
powołano nową Komisję Kodyfikacyjną Prawa
Pracy, w której skład wchodzi 14 osób.
Przewodniczącym Komisji jest Marcin Zielenie-
cki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Istotna zmiana planowana w Kodeksie pracy
dotyczy urlopów. Jak czytamy w projekcie,
jednym z najważniejszych założeń jest 26 dni
urlopu w ciągu całego roku dla wszystkich
pracowników niezależnie od stażu pracy.
Obecnie taka liczba wolnych dni przysługuje
wyłącznie osobom, które mają przepracowane
co najmniej 10 lat pracy (poniżej 10 lat stażu
pracy przysługuje tylko 20 dni urlopu w roku).
Na tej zmianie skorzystają głównie osoby,
którym okres wypracowany na umowie zlecenia
czy umowie o dzieło nie wlicza się do stażu
pracy lub ci, którzy prowadzili dotychczas
własną firmę. Urlop będzie mógł być też udzie-
lany w godzinach, a także transferowany w przy-
padku zmiany pracodawcy. Z kolei długość urlo-
pu na żądanie pracownika ma pozostać taka
sama (równe 4 dni), jednak nowe regulacje
zakładają, że za taki urlop pracownik nie otrzy-
ma wynagrodzenia.

PRAWO PRACY

- JAKIE ZMIANY?

Agnieszka Jaworska
Dyrektor ds. Public Rela�ons 
ELSA Łódź 2017/2018 

 Komisja Kodyfikacji Prawa Pracy 

Zmiany w urlopach 
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Kolejną rewolucją ma być to, aby urlop został
wykorzystany w roku, w którym pracownik
nabył do niego prawo. Obecnie wykorzystanie
urlopu ograniczają jedynie przepisy dotyczące
przedawnienia (3 lata na wykorzystanie urlopu
wypoczynkowego), a według nowego Kodeksu
pracy - niewykorzystanego urlopu w danym
roku kalendarzowym nie będzie można
zrealizować w kolejnym: wolne dni zwyczajnie
przepadną. Propozycja Komisji zakłada, że urlop
ma być udzielony w roku kalendarzowym, 
za który przysługuje, a tylko w razie wyjątko-
wych okoliczności jego odwołania lub przesu-
nięcia może być zrealizowany do końca marca
roku następnego. Zatrudniający nie będzie mógł
argumentować, że nie miał czasu zaplanować
wypoczynku podwładnym, co pozwoli na za-
gwarantowanie corocznego odpoczynku
pracownikowi.

Zmiany nie budzą entuzjazmu wśród
pracodawców, ponieważ dla nich wiąże się to ze
sporym wzrostem kosztów zatrudnienia i przede
wszystkim – może powodować utrudnienia
związane ze zwalnianiem pracowników. Nam
pozostało się cieszyć, bo być może wreszcie
pracownik zacznie przychodzić z uśmiechem 
do pracy i poczuje satysfakcję z wykonywanych
przez siebie zadań. 

Zatrudnienie etatowe 
i pozaetatowe 

Autorzy projektu zaproponowali całkowitą 
likwidację umów cywilnoprawnych. W ich miejsce
miałaby się pojawić zupełnie nowa forma 
zatrudnienia. Propozycja Komisji obejmuje 
podział na zatrudnienie etatowe (odpowiadające 
dotychczasowym umowom o pracę) i zatrudnie-
nie nieetatowe, które jest odpowiednikiem 
kontraktu zero godzin w Wielkiej Brytanii 
(obejmuje dotychczasowe umowy cywilnopraw-
ne). Umowa nieetatowa byłaby bardziej elas-
tyczna i przeznaczona tylko dla pracowników 
wykonujących swoje obowiązki maksymalnie 16 
godzin w tygodniu. Nowy Kodeks pracy zakłada 
również brak obowiązku stawiania się w pracy 
na wezwanie bez wcześniejszej zgody 
pracownika. 

Według prognozy rządu nowe przepisy mają 
szansę wejść w życie jeszcze w tym roku, a pla-
nowany Kodeks pracy ma położyć nacisk przede 
wszystkim na równouprawnienie i ochronę 
pracownika w kwes�i równego traktowania. 
Mimo wszystko zanim dojdzie do stosowania 
go w życiu codziennym obywateli, do takiego 
projektu wniesionego przez rząd do Sejmu 
można wprowadzić poprawki i wcale nie jest po-
wiedziane, że zostanie on tak szybko uchwalony. 
Podczas obecnej, burzliwej kadencji Sejmu 
mógłby być to spory wyczyn dla deputowanych.

Dodatkowo pracownik, podejmując się pracy na 
nowych typach umów, miałby ubezpieczenie 
zdrowotne, zachowałby prawo do urlopu i in-
nych świadczeń, ale bez obowiązku i gwarancji 
utrzymania się na miejscu pracy. Pracodawca 
mógłby po prostu wypowiedzieć taką umowę 
bez uzasadnienia. Wynagrodzenie przysługiwa-
łoby tylko za samą wykonaną pracę.

Kontrowersje

Czekamy na wyniki prac 

fot. Maciej Janicki
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