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W Państwa rękach znajduje się kolejne opracowanie w serii Biblioteka Studenckich Po-
radni Prawnych Wydawnictwa C.H. Beck. Tym razem w jednej publikacji zebrane zostały 
doświadczenia poradni prawnych działających w całej Polsce. 

Redakcji pięciu odrębnych części podjęli się opiekunowie poradni prawnych z różnych 
ośrodków akademickich w Polsce. Część Prawo Cywilne powstała pod redakcją dr Marleny 
Pecyny z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i obejmuje zagadnienia 
dotyczące m.in. zmiany płci, darowizny, zadośćuczynienia za gwałt, mediacji w sprawach cy-
wilnych czy kosztów sądowych w sprawach cywilnych w świetle działalności SPP. Część Prawo 
Karne – pod redakcją dr Barbary Namysłowskiej-Gabrysiak z Uniwersytetu Warszawskiego 
podejmuje m.in. problematykę przemocy w rodzinie, zatrzymania przez funkcjonariusza poli-
cji, wypadku drogowego, posiadania konopi czy przewlekłości postępowania karnego. Część 
Prawo Pracy – pod redakcją dr. Krzysztofa Stefańskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, zawiera 
opracowania m.in. z zakresu prawa do otrzymania akcji pracowniczych, odpowiedzialności 
materialnej pracowników, statusu osoby bezrobotnej czy sytuacji prawnej dyrektora general-
nego urzędu. W części Prawo Administracyjne – pod redakcją dr. Roberta Suwaja z Wyższej 
Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, znajdują się teksty opisujące m.in. becikowe, 
ugodę administracyjną, uciążliwe sąsiedztwo, dług celny przy mieniu przesiedleńczym oraz 
administracyjno-prawne aspekty transseksualizmu.

Część piąta, pod wspólnym hasłem „Varia”, powstała pod moją redakcją i stanowi kom-
pilację wybranych zagadnień z innych dziedzin, takich jak prawa człowieka (w tym status 
uchodźcy), prawa autorskie, prawo rodzinne, podatkowe czy prawo UE. 

Każda część podzielona jest na trzy rozdziały. W pierwszym scharakteryzowana została 
metodologia pracy ze studentami w każdej z sekcji, odpowiadająca potrzebom i specyfice 
poszczególnych działów prawa. Na rozdział drugi składają się analizy wybranych, najciekaw-
szych spraw jakie rzeczywiście trafiły do studenckich poradni prawnych i z jakimi zmierzyć 
się musieli studenci pod czujnym okiem opiekunów. Artykuły stanowiące zawartość rozdziału 
trzeciego potwierdzają różnorodność problematyki prawnej, jaka jest przedmiotem udziela-
nych porad prawnych.

Publikacja ta jest kolejnym dowodem na szerokie spektrum prawne działalności studenckich 
poradni prawnych w Polsce oraz na różnorodność i nierzadko wysoki stopień skomplikowania 
problemów jakie próbują rozwiązać przyszli prawnicy. Mam nadzieję, że lektura okaże się 
przydatna tak dla prawidłowego funkcjonowania poradni, jak i w ramach wymiany doświad-
czeń pomiędzy zaprzyjaźnionymi sekcjami. 
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