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CENTRUM WSPÓŁPRACY  

ADWOKATÓW I APLIKANTÓW ADWOKACKICH 

CENTRUM KARIER I ZASTĘPSTW PROCESOWYCH 

 

Opis projektu  
 

 1. Założenia Projektu  

Zadaniem Centrum współpracy adwokatów i aplikantów adwokackich (dalej: „Centrum”) 

jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy wsparcia przede wszystkim w zakresie: 

1. planowania karier aplikantów adwokackich i młodych adwokatów, 

2. wspierania zastępstw procesowych i substytucji, 

3. wspierania w nawiązaniu stosunku patronat, 

4. przekazywania informacji o szkoleniach organizowanych dla aplikantów 

adwokackich. 

Centrum działa przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest koordynowane na poziomie izb 

adwokackich. Centrum jest bezpłatne dla jego użytkowników. 

Nadrzędnym celem Centrum jest stworzenie z jednej strony instrumentu wspomagającego 

aplikantów adwokackich w poszukiwaniu zatrudnienia lub zleceń na rynku usług 

adwokackich, zaś z drugiej strony stworzenie mechanizmu wspomagającego adwokatów 

(kancelarie adwokackie, spółki adwokackie, zespoły adwokacie) w poszukiwaniu aplikantów 

adwokackich zainteresowanych pracą oraz w poszukiwaniu aplikantów adwokackich i 

adwokatów zainteresowanych zastępstwem adwokatów w prowadzonych postępowaniach. 

Centrum będzie także wspierało adwokatów i aplikantów adwokackich w zakresie 

nawiązywania stosunku patronatu. 

Centrum będzie zobowiązane do stałego monitorowania instrumentów prawnych promujących 

zatrudnienie, które mogą wspomagać adwokatów i aplikantów adwokackich. 

W dalszej perspektywie czasowej Centrum ma stanowić podstawową komórkę pośredniczącą 

pomiędzy pracodawcami – adwokatami, a aplikantami adwokackimi i młodymi adwokatami 

poszukującymi zatrudnienia, patron, praktyk, stażu lub zastępstw procesowych.  

Centrum ma służyć zarówno młodym adwokatom i aplikantom, jak i adwokatom o 

ugruntowanej pozycji na rynku.  

Aplikantom – ułatwiając im znalezienie zatrudnienia w kancelariach adwokackich lub 

znalezienie zleceń w postaci zastępstw procesowych, jak tez znalezienie patrona w celu 

odbycia pod jego kierunkiem aplikacji adwokackiej. 

Adwokatom (kancelariom adwokackim, spółkom adwokackim, zespołom adwokackim) – 

przejmując od nich etap wstępnej selekcji kandydatów w ramach rekrutacji 

(pracowniczej i/lub związanej z zastępstwami procesowymi) i przedstawiając im 

wyłącznie kandydatów odpowiadających określonym przez adwokatów kryteriom. 

Centrum realizuje także wspólnie dla obu grup – wsparcie w zakresie nawiązania 

stosunku patronatu.   

Narzędzia informatyczne zastosowane do realizacji w/w celów Centrum mogą być także 

wykorzystane w celu zamieszczania informacji o szkoleniach organizowanych dla 
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aplikantów adwokackich, jak też w celu realizacji każdej innej formy wsparcia 

aplikantów adwokackich.  

Projektowane rozwiązanie ma być korzystne dla kancelarii (które to zostaną odciążone od 

kosztów i czasu prowadzenia wstępnego etapu rekrutacji (pracowniczej lub patronackiej), 

polegającego niejednokrotnie na analizie kilkudziesięciu lub kilkuset CV lub od poszukiwania 

aplikantów na zastępstwo procesowe), jak i dla aplikantów oraz młodych prawników, którzy – 

po wyrażeniu takiej chęci – będą rekomendowani tym kancelariom, które poszukują 

kandydatów o profilu maksymalnie do nich zbliżonym. Centrum Karier będzie w jednym 

miejscu skupiało proces rekrutacji, jak też proces poszukiwania zastępstw procesowych. 

Działanie Centrum ma być oparte na platformie internetowej (stronie internetowej) oraz na 

aplikacji na urządzenia mobilne, dostępnych 24 godziny na dobę dla każdego z odbiorców, 

działającej w całości nieodpłatnie. Centrum, jak też powiązana z nim aplikacja i strona 

internetowa, będzie obsługiwane przez aplikantów adwokackich, pod bezpośrednim nadzorem 

osób wskazanych przez poszczególne Rady Adwokackie. Centrum będzie koordynowane 

także centralnie przez osobę wskazaną na szczeblu Naczelnej Rady Adwokackiej. 
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2. Szczegółowy opis działania Centrum  

Krok 1: rejestracja i przekazywanie CV aplikantów oraz zgłaszanie gotowości 

zastępstwa do Centrum  

W systemie informatycznym każdy adwokat i aplikant adwokacki będzie mógł bezpłatnie 

zarejestrować konto, które umożliwi poszukiwanie pracodawcy/pracownika, patronatu 

oraz zastępstwa procesowego. 

System Centrum umożliwi aplikantowi adwokackiemu przesłanie do aplikacji swojego 

CV oraz zgłoszenie gotowości wykonania zastępstwa procesowego w wybranych 

rodzajach procedur sądowych lub w wybranych sądach i innych urzędach (rodzajowo 

i/lub terytorialnie). Będzie to przekazywane z wykorzystaniem ujednoliconego 

formularza.  

W formularzu aplikant będzie mógł przekazać zarówno informacje dotyczące swoich 

umiejętności i doświadczenia zawodowego, jak i informacje dodatkowe (np. pozwalające 

określić, czy potencjalny pracodawca/zleceniodawca będzie mógł uzyskać na 

zatrudnienie aplikanta dofinansowanie z właściwego urzędu pracy lub preferowany 

zakres zainteresowań zawodowych, jak też inne informacje dopełniające profil 

zawodowy aplikanta). Podanie bardziej szczegółowych informacji będzie dobrowolne, 

jednak aplikanci będą informowani, że podanie większej liczby danych wpłynie na 

większe prawdopodobieństwo znalezienia się w grupie rekomendowanej do zatrudnienia 

przez danego pracodawcę lub do wykonania zastępstwa procesowego. 

System Centrum umożliwi adwokatowi (kancelarii adwokackiej, spółce adwokackiej, 

zespołowi adwokackiemu) przesłanie do Centrum informacji o poszukiwaniu 

pracownika/zleceniobiorcy/aplikanta w celu objęcia go patronatem, jak też zgłoszenie 

zapotrzebowania na wykonanie zastępstwa procesowego w wybranych rodzajach 

procedur sądowych lub w wybranych sądach i innych urzędach (z zaznaczeniem 

precyzyjnych danych identyfikujących zlecenie). Będzie to przekazywane z 
wykorzystaniem ujednoliconego formularza.  

Krok 2: stworzenie bazy danych 

Na podstawie tak uzyskanych danych, Centrum utworzy bazę danych (będzie ona 

tworzona automatycznie, w czasie rzeczywistym. Przy rejestracji aplikanta adwokackiego 

lub adwokata nastąpi fizyczna weryfikacja przez osoby koordynujące – weryfikacja 

będzie dotyczyła przede wszystkim sprawdzenia, czy osoba zarejestrowana rzeczywiście 

jest wpisana na listę adwokatów lub aplikantów adwokackich – 

http://rejestradwokatow.pl. 

Krok 3: przyjmowanie ogłoszeń adwokatów 

Po powstaniu bazy danych, każdy adwokat będzie mógł zgłosić do Centrum 

zapotrzebowania na aplikantów (jako potencjalnych pracowników oraz w celu objęcia 

patronatem), jak też zapotrzebowanie na zastępstwo procesowe. Będzie mógł to zrobić w 
dwojaki sposób: 

a) w czasie rzeczywistym (za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem 

aplikacji na urządzenie mobilne) – poprzez wypełnienie ustandaryzowanego 

formularza, określającego jego wymagania wobec przyszłego aplikanta (zarówno w 

celu nawiązania stosunku pracy, zlecenia lub objęcia patronatu, a także w celu 

zlecenia zastępstwa procesowego); 

b) w sposób tradycyjny – poprzez przesłanie do Centrum ogłoszenia o pracę, które 

następnie zostanie przez koordynatorów Centrum wprowadzone do bazy danych za 
pomocą ustandaryzowanego formularza. 
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Krok 4: sprawdzenie informacji w bazie 

 Po przesłaniu zgłoszenia, Centrum automatycznie sprawdzi, ilu zarejestrowanych w bazie 

aplikantów spełnia wymagane kryteria. 

Krok 5: udzielenie informacji o liczbie aplikantów spełniających kryteria  

Niezależnie od wybranego sposobu przekazania zapytania do Centrum, adwokat otrzyma 

w odpowiedzi informację o liczbie osób spełniających jego kryteria (np. informację o 

tym, że w danej chwili w Centrum zarejestrowało się siedmiu aplikantów spełniających 

wymogi ogłoszenia rekrutacyjnego lub pięciu aplikantów jest gotowych zastępować 

adwokata w określonym przez adwokata sądzie i we wskazanym dniu oraz godzinie). 

Jeżeli liczba ta będzie w ocenie ogłoszeniodawcy zbyt duża, będzie on mógł 

zmodyfikować kryteria ogłoszenia w celu zawężenia wyników wyszukiwania. 

W przypadku ogłoszenia o pracę lub naboru na objęcie patronatem adwokat/kancelaria 

nie uzyska danych osobowych wskazanych aplikantów. Będzie mógł jednak, za pomocą 

jednego przycisku, spowodować powiadomienie wszystkich osób spełniających kryteria 

o prowadzonej rekrutacji do pracy lub w celu objęcia patronatem. 

W przypadku poszukiwania zastępstwa procesowego adwokat/kancelaria otrzyma 

niezwłocznie informacje personalne o osobach spełniających kryteria wyszukiwania i za 

pomocą jednego kliknięcia adwokat/kancelaria dokona wyboru aplikanta w celu 

wykonania zlecenia zastępstwa procesowego lub nawiązania stosunku patronatu. W 

czasie rzeczywistym informacja zostanie przekazana do aplikanta adwokackiego, który 

będzie zobowiązany potwierdzić przyjęcie zastępstwa procesowego. Wybór może 

obejmować większą liczbę aplikantów – wówczas definitywny wybór będzie uzależniony 

od tego który z aplikantów dokona pierwszy potwierdzenia przyjęcia zastępstwa 

procesowego. 

Krok 6: informacja dla aplikantów 

- rekrutacja do pracy 

 W następnej kolejności, zaledwie w kilka sekund po wybraniu odpowiedniej opcji przez 

ogłoszeniodawcę, wszyscy aplikanci spełniający kryteria otrzymają maila informującego, 

że spełniają oni wstępne kryteria sformułowane przez adwokata/kancelarię wraz z 

krótkim zaproszeniem do złożenia tradycyjnego CV na wskazany przez ogłoszeniodawcę 

adres email. 

W ten sposób, zapewniona zostanie anonimowość aplikantów (to oni sami zdecydują, czy 

chcą aplikować do pracy w konkretnej kancelarii), przy jednoczesnym wsparciu 

ogłoszeniodawcy, który zyska pewność, że wśród otrzymanych CV znajdą się wyłącznie 

kandydaci spełniający jego wstępne kryteria. Dalsza korespondencja i proces rekrutacji 

będzie przebiegał poza systemem Centrum w relacji bezpośredniej adwokat – aplikant 

adwokacki. 

- poszukiwanie zastępstwa 

W następnej kolejności, zaledwie w kilka sekund po wybraniu odpowiedniej opcji przez 

ogłoszeniodawcę, wybrani aplikanci spełniający kryteria otrzymają maila informującego 

o możliwości zastępstwa przed sądem w określonym dniu i o wskazanej godzinie. Każdy 

z aplikantów będzie mógł potwierdzić gotowość wykonania zastępstwa, zaś adwokat 

będzie mógł dokonać wyboru aplikanta, który zastąpi go w sądzie. 

Krok 7: ogłoszenia na stronie internetowej 

Po zakończeniu powyższej procedury (która w założeniu będzie trwała w czasie 

zakreślonym przez adwokata), ogłoszeniodawca otrzyma także dodatkową możliwość 

automatycznej publikacji swojego ogłoszenia na publicznie dostępnej witrynie 

internetowej Centrum, dzięki czemu informacja ta zostanie upubliczniona nieodpłatnie 

szerszemu gronu osób. Funkcjonalność ta zapewni możliwość dotarcia do szerszej liczby 

aplikantów adwokackich potencjalnie zainteresowanych pracą/zleceniem/patronatem lub 

zastępstwem procesowym, w sytuacji w której nie dojdzie do wyłonienia osoby 

zainteresowanej w ramach procesu ograniczonego w oparciu o zastosowane przez 

adwokata kryteria naboru. 
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3. Zasady działania Centrum  

Centrum będzie bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:  

 NIEODPŁATNOŚĆ – Centrum nie pobiera żadnych opłat za swoje działania od 

członków samorządu adwokackiego;  

 BEZPIECZEŃSTWO – Centrum zapewnia adwokatom i aplikantom 

adwokackim całkowite bezpieczeństwo, w tym przede wszystkim poufność, 

ochronę danych osobowych;   

 JAWNOŚĆ – Centrum działa transparentnie, informując o wszystkich swoich 

działaniach i ewentualnie źródłach ich finansowania na swojej stronie 

internetowej oraz składa sprawozdania z działalność Naczelnej Radzie 

Adwokackiej; 

 NIEZALEŻNOŚĆ – Centrum posiada wdrożony system zapobiegający 

powstawaniu ewentualnych konfliktów interesów;  

 SPOŁECZNOŚĆ – członkowie/koordynatorzy Centrum pracują na jego rzecz na 

zasadzie wolontariatu, nie pobierając żadnego wynagrodzenia;  

 CELOWOŚĆ – wszystkie działania podejmowane przez Centrum są 

poprzedzane analizą ich skutków lub wynikają z rekomendacji stanowiących 

wynik badania rynku;  

 ROZLICZALNOŚĆ – Centrum rozlicza się ze wszystkich swoich działań przed 

właściwymi władzami Adwokatury i wyznaczonymi z jej ramienia osobami 

nadzorującymi działalność Centrum. Centrum na bieżąco raportuje oraz uzyskuje 
uprzednie zgody na wszelkie planowane działania.                      

4. Koszty i sposoby finansowania  

4.1. Koszty projektu  

Uruchomienie Centrum wymaga poniesienia kosztu budowy platformy internetowej oraz 

aplikacji mobilnej, która w czasie rzeczywistym umożliwi realizację wyżej 

przedstawionego schematu. 

Wstępny szacunek kosztów wynosi od 30 do 50 tysięcy złotych. Szczegółowa wycena 

projektu zostanie dokonana niezwłocznie po uzyskaniu zgody Naczelnej Rady 

Adwokackiej i będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku IT. 

Późniejsze działanie Centrum będzie zarówno nieodpłatne, jak też będzie opierało się na 

społecznej pracy aplikantów zaangażowanych w projekt pod nadzorem osoby wskazanej 

przez Naczelną Radę Adwokacką 

4.2. Dofinansowanie zewnętrzne 

 W ocenie projektodawców, wyżej wskazany koszt utworzenia aplikacji mógłby zostać w 

całości lub w 80% pokryty ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa.  

Cele projektu wpisują się w założenia osi priorytetowej 2 POPC (działanie 2.1: „Wysoka 

dostępność i jakość e-usług publicznych”). Koordynatorem (Instytucją Pośredniczącą) 

wskazanych środków na poziomie krajowym jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa z 

siedzibą w Warszawie. Oczywiście należy mieć na względzie ryzyko nieotrzymania 

środków. Nie ma jednak prawnego obowiązku realizacji projektów, które nie otrzymają 

dofinansowania, samo złożenie wniosku o dofinansowanie projektu nie rodzi więc 

istotnego ryzyka. 


