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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STANOWISKA 
KONFERENCJI KIEROWNIKÓW SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH 

Z 24 LUTEGO 2018 R. 
 

I. CEL KSZTAŁCENIA   

Celem kształcenia jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania 
zawodu adwokata, w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa 
procesowego, sporządzania pism, umów i opinii oraz przyswojenie zasad wykonywania 
zawodu.  

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA   
1) Naczelna Rada Adwokacka współdziała z izbami adwokackimi w procesie kształcenia 

aplikantów z poszanowaniem ich niezależności i samodzielności.  
2) Realizacja celu kształcenia wymaga zachowania decentralizacji z poszanowaniem 

ustawowych zadań Naczelnej Rady Adwokackiej. 
3) Łącznikiem pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką i izbami jest Komisja Kształcenia 

Aplikantów Adwokackich, której skład osobowy zapewnia znajomość aktualnych potrzeb 
związanych z procesem kształcenia.  

4) Aplikacja ma charakter wielomodułowy, łącząc: 
a) model patronacki, opierający się na rzeczywistej relacji „mistrz - uczeń”, stanowiący 

podstawową formę przygotowania do wykonywania zawodu, 
b) szkolenie izbowe, które uzupełnia model patronacki kształcenia, w tym także 

przygotowuje do egzaminu zawodowego,  
c) szkolenie sądowo-prokuratorskie, które pozwala na nabycie wiedzy związanej z 

funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości,  
d) inne formy aktywności, takie jak konkurs krasomówczy, akcje edukacyjne - zarówno 

jako forma kształcenia, jak też integracji środowiskowej,  
e) przedsięwzięcia organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką, poszerzające ofertę 

edukacyjną oraz uatrakcyjniające szkolenie aplikantów adwokackich.  
III. PODZIAŁ ZADAŃ  

1) Naczelna Rada Adwokacka: 
a) wykonywanie obowiązków zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o 

adwokaturze (t.j.: Dz. U. 2017 poz. 2368), w szczególności: 

 stanowienie o zasadach odbywania aplikacji adwokackiej i sprawowanie nadzoru 
nad kształceniem aplikantów adwokackich, 

 zawieranie przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej z Ministrem 
Sprawiedliwości porozumienia w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z 
zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury, 

b) wspomaganie finansowe procesu kształcenia realizowanego przez izby adwokackie, 
c) realizowanie zadań przy pomocy Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich, 

kierowników szkoleń w izbach adwokackich oraz przedstawicieli samorządu 
adwokackiego. 

2) Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich: 
a) przygotowanie projektów aktów regulujących zasady odbywania aplikacji 

adwokackiej, w szczególności dostosowanie programu szkolenia aplikantów do 
realizacji celu kształcenia, 

b) organizowanie cyklicznych (co najmniej 2 razy w roku) spotkań z kierownikami 
szkolenia aplikantów poszczególnych izb celem wymiany doświadczeń w procesie 
kształcenia i spostrzeżeń odnośnie aktualnych potrzeb, 
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c) wprowadzenie mechanizmów wzmacniających efektywny i praktyczny wymiar 
szkolenia aplikantów poza przewidzianymi już w „Założeniach programowych 
aplikacji adwokackiej”, 

d) stworzenie instrumentów ułatwiających rozpoznawalność aplikantów adwokackich 
na rynku usług prawniczych (internetowa platforma jako forma wsparcia przy 
rozwijaniu karier aplikantów adwokackich i młodych adwokatów), 

e) utworzenie listy wykładowców, którzy wyrażają gotowość do prowadzenia zajęć poza 
swoją izbą pod warunkiem uzyskania rekomendacji tej izby, 

f) organizowanie spotkań wykładowców z metodykami aktywnych form szkolenia, 
g) opracowanie kwestionariusza wykładowcy i ankiety oceny wykładowcy,  
h) opracowanie na potrzeby izb materiałów szkoleniowych, w szczególności kazusów, 

konspektów umów na zajęcia z aplikantami, 
i) organizowanie konferencji samorządu aplikantów oraz dodatkowych szkoleń 

aplikantów finansowanych przez Naczelną Radę Adwokacką.  
3) Izby adwokackie:  

a) organizowanie i prowadzenie szkolenia aplikantów: 

 opracowanie planu szkolenia i zapewnienie jego właściwej realizacji,  

 powoływanie kierownika szkolenia, ewentualnie także koordynatorów grup 
szkoleniowych poszczególnych roczników, 

 właściwy dobór osób pełniących funkcję patrona gwarantujący prawidłową 
relację „mistrz - uczeń”, 

 właściwy dobór wykładowców poprzez ich weryfikację uprzednią (kwestionariusz 
wykładowcy) i następczą (ankieta oceny wykładowcy), 

b) wykorzystanie uzyskanych od aplikantów środków finansowych zgodnie z zasadami 
celowości, rzetelności, legalności i gospodarności,  

c) organizowanie cyklicznych spotkań dziekana i kierownika szkoleń z wykładowcami, 
patronami celem wymiany spostrzeżeń odnośnie aktualnych potrzeb, 

d) bieżąca kontrola procesu kształcenia aplikantów, w szczególności z wykorzystaniem 
ankiety oceny pracy aplikanta. 

IV. PROGRAM SZKOLENIA JAKO INSTRUMENT SŁUŻĄCY REALIZACJI CELU KSZTAŁCENIA  
1) Program szkolenia powinien stanowić uzupełnienie patronackiego modelu szkolenia 

opartego na relacji „mistrz - uczeń”. 
2) Modyfikacja programu szkolenia powinna uwzględniać w jak najwyższym stopniu 

praktyczne aspekty i realia wykonywania zawodu adwokata: 
a) oparcie tematyki szkolenia łączącej regulację prawa materialnego i procesowego - 

tematy szkoleniowe powinny obejmować praktyczne zagadnienia, na przykład: 
„Taktyka obrońcy w sprawach przeciwko życiu i zdrowiu”, „Pozwy i wnioski w 
sprawach o ograniczone prawa rzeczowe”, „Pełnomocnik strony w postępowaniu 
inwestycyjnym”, „Obsługa prawna podmiotów uczestniczących w procesie 
inwestycyjnym - umowy, opinie prawne”, 

b) metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, 
administracyjnych powinna wyznaczyć zakres tematyczny programu szkoleniowego 
aplikantów, 

c) uzupełnienie programu kształcenia o zagadnienia związane ze świadczeniem obsługi 
prawnej na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych, 

d) wprowadzenie repetytoriów celem wyeliminowania zapotrzebowania na usługi 
szkoleniowe podmiotów trzecich,  

e) poszerzenie oferty szkoleniowej o umiejętności niezbędne do prowadzenia kancelarii 
(np. soft skills), 

f) rozważenie wprowadzenia obligatoryjnego szkolenia z zakresu mediacji, 
zakończonego certyfikatem uprawniającym do wpisu na listę mediatorów. 


