
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Kierowników Szkolenia 
Aplikantów Adwokackich w Baranowie Sandomierskim 

 
Konferencja zorganizowana była przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, 
Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Komisję Doskonalenia 
Zawodowego. 
 
Zadanie zorganizowania konferencji przyjął Dziekan  ORA w Kielcach adw. Jerzy 
Zięba i wykonał je perfekcyjnie. Obrady odbywały się w Sali Portretowej Zamku 
w Baranowie Sandomierskim. 
 
Była to już druga w bieżącym roku Ogólnopolska Konferencja Kierowników 
Szkolenia Aplikantów Adwokackich, której celem było uzgodnienie treści 
uchwał ważnych dla kształcenia aplikantów jakich potrzeba uchwalenia została 
przyjęta przez pierwszą tegoroczną konferencję odbytą w Kazimierzu Dolnym. 
Uczestnikami Konferencji prócz Kierowników Szkolenia z poszczególnych izb 
byli: Prezes NRA adw. Andrzej Zwara, członkowie Prezydium NRA: adw. 
Małgorzata Gruszecka, adw. Krzysztof Komorowski, adw. Ewa Krasowska, adw. 
Mirosława Pietkiewicz, adw. Monika Strus-Wołos. W konferencji uczestniczyli 
też członkowie komisji powołanych do tworzenia aktów, jakie dyskutowane 
były w czasie obrad. Zaproszony do udziału w Konferencji był adw. Andrzej 
Grabioski – inicjator tych konferencji oraz adw. Jakub Jacyna – Przewodniczący 
Komisji Etyki NRA. 
 
Konferencję otworzył Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Zwara, 
który poinformował zebranych, że nastąpiły zmiany w składzie Komisji 
Kształcenia Aplikantów Adwokackich, albowiem adw. Małgorzata Gruszecka 
została powołana do odpowiedzialnego zadania jakim jest reforma prawa o 
adwokaturze. Wobec tego faktu, na Przewodniczącą Komisji Kształcenia 
Aplikantów Adwokackich powołana została adw. Agnieszka Zemke-Górecka, na 
Wiceprzewodniczącą adw. Anna Ślęzak, a na opiekuna Komisji z  ramienia 
Prezydium NRA adw. Krzysztof Komorowski Zastępca Sekretarza NRA. W 
wystąpieniu  swoim Prezes NRA podkreślił znaczenie aktów, nad którymi 
pracowały zespoły, a które będą przedmiotem dyskusji, dla prawidłowego toku 
szkolenia, a także ich potrzebę i znaczenie dla obrony odrębności aplikacji 
adwokackiej, o którą walczymy. Zwłaszcza program szkolenia, jednolity dla 
całego kraju, musi byd tak skonstruowany, aby  uczył profesjonalnego, 
zgodnego z zasadami etyki wykonywania zawodu adwokata. 
 



Na koniec Prezes apelował do zebranych aby konferencja ustaliła stanowisko w 
sprawie ostatecznej treści dyskutowanych aktów tak, by mogły one byd 
przedstawione jako ostateczne projekty do dyskusji i zatwierdzenia na 
listopadowych posiedzeniach Prezydium NRA oraz NRA. 
 
Obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów 
Adwokackich adw. Agnieszka Zemke-Górecka.  Dyskusja dotyczyła trzech 
aktów, a to:  

1. Programu Aplikacji, 
2. Regulaminu Aplikacji Adwokackiej oraz 
3. Regulaminu Konkursów Krasomówczych dla Aplikantów Adwokackich.  

 
Uczestnicy konferencji otrzymali materiały, w których zawarte były treści aktów 
proponowane przez poszczególne zespoły powołane do ich opracowania.  

 
Ad. 1. Przewodnicząca poinformowała, że do proponowanego programu 
Aplikacji Adwokackiej zostały opracowane szczegółowe założenia. 
Proponowany program to minimum, które musi byd zrealizowane w każdej 
izbie. Izby, które będą widziały potrzebę i miały możliwości wprowadzenia 
innych jeszcze zagadnieo, mogą to czynid we własnym zakresie. Dyskusje budził 
podział przedmiotów na poszczególne lata aplikacji. Postulowano, aby na I 
roku, prócz prawa o adwokaturze, etyki i historii, wprowadzid procedurę 
cywilna i karną. Przewodnicząca zwróciła uwagę dyskutantów na fakt 
wynikający z założeo, że nie ma podziału na procedurę i prawo materialne, 
bowiem aplikacja ma nauczad stosowania prawa i pokazad instrumenty 
praktyczne do wykorzystania teorii, którą aplikanci będący absolwentami 
prawa znają. Program ułożony jest więc w ten sposób, aby nauczyd aplikantów 
pisania wszystkich rodzajów pism procesowych, zachowania na sali sądowej, 
prawidłowego reagowania na zachowania sądu i przeciwnika, prawidłowego 
formułowania wniosków na tle instytucji prawa materialnego, z której dane 
roszczenie wynika. Podział na prawo karne na I roku i prawo cywilne na II roku 
ułatwi też organizację kolokwiów rocznych. Znany bowiem będzie i 
bezdyskusyjny  zakres  kolokwium, a w pisemnej części możliwe będzie 
wprowadzenie pracy w postaci napisania konkretnego pisma procesowego na 
zadanym kazusie. 
 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie, w wyniku którego przyjęto podział 
przedmiotów na poszczególnych latach aplikacji zgodnie z zaproponowanym 
przez zespół, jedynie skorygowano ilośd godzin dla niektórych przedmiotów. 



Odnośnie programu z poszczególnych dziedzin, dyskusja koncentrowała się na 
zasadności przedstawionych tematów i ewentualnym ich uzupełnieniem. 
Wszystkie zgłaszane przez dyskutantów uwagi, wpisane zostały do protokołu 
konferencji i poddawane były pod głosowanie. Poszczególne uwagi zostaną 
uwzględnione w projekcie jaki przedstawiony będzie przez Prezydium NRA do 
uchwalenia. 
 
Ad. 2.     Prowadząca obrady zaproponowała, aby odnośnie regulaminu aplikacji 
dyskutowad kolejno nad poszczególnymi paragrafami, co usprawni dyskusję i 
możliwośd uzgodnienia treści. Najwięcej kontrowersji wzbudziły zapisy 
dotyczące sankcji za nieobecnośd na zajęciach oraz za nieuiszczanie opłat za 
szkolenia i składek samorządowych. Dalej, terminów kolokwiów rocznych w 
kontekście możliwości skreślenia aplikanta, po niezdanym kolokwium 
poprawkowym z II roku. Ponadto dyskutowano o formach, w jakich 
przeprowadzone mają byd kolokwia roczne i sprawdziany. Przegłosowane 
zmiany zostały wprowadzone do regulaminu. 
 
Ad. 3.   Do regulaminu Konkursów Krasomówczych zgłoszono poprawkę 
dotyczącą podziału na grupy terenowe. Po głosowaniu ustalono, że Izba 
Warszawska, ze względu na dużą ilośd aplikantów, będzie stanowiła osobną 
grupę dla Konkursów Środowiskowych, a pozostałe izby  utworzą 7 grup 
terenowych. Przegłosowano również, że ilośd kazusów z prawa karnego do 
przemówieo konkursowych, będzie dwukrotnie wyższa od kazusów z prawa 
cywilnego. Zmiany wprowadzone zostały do tekstu regulaminu. 
 
Obrady uznad należy za merytoryczne, a ich prowadzenie za niezwykle 
sprawne. 

 
Adw. Anna Ślęzak  
Wiceprzewodnicząca  
Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA 
 


