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KILKA SŁÓW O APLIKACJI UNIWERSYTECKIEJ

Już śpieszę wyjaśnić. Rolą uczelni prawniczej nie 
jest i raczej nigdy nie było przygotowanie absolwentów                   
do natychmiastowego rozpoczęcia praktyki prawniczej.    
Są organizowane zajęcia w poradniach prawnych, są symulacje 
rozpraw, moot courty, ale to nie zastąpi pełnej praktyki, 
jaką można uzyskać w kancelarii. Nawet obowiązkowe 
praktyki raczej pozwolą studentowi jedynie przyjrzeć się 
pracy adwokata, radcy prawnego czy notariusza i prędzej 
zorientować się o wyborze konkretnej profesji prawniczej, 
aniżeli nabyć umiejętności niezbędnych do prowadzenia 
własnej kancelarii. Na to bowiem potrzeba o wiele więcej 
czasu… Wiem to doskonale, bo pamiętam swój stan 
wiedzy prawniczej po pięcioletnich studiach. Co prawda 
było to jakiś czas temu, ale już pierwszy dzień praktyki 
w sądzie w wydziale karnym na aplikacji adwokackiej 
dał mi więcej wiedzy z procedury karnej aniżeli całe 
studia. Tak samo było z procedurą cywilną. Czym innym 
teoria, a czym innym praktyka. I to taka, gdzie popełnia 
się błędy – nierzadko na własny rachunek. Aplikacja 
adwokacka nie powinna sprowadzać się do namiętnego 
przyswajania treści przepisów, norm prawnych czy 
analizy filozofii prawa. Ma przygotować do zawodu. 
Zresztą nawet ostatnio Naczelna Rada Adwokacka 
(organ samorządu zawodowego adwokatów) dokonała 

Kilka słów 
o aplikacji uniwersyteckiej
Studentów prawa zapewne interesuje tocząca się ostatnio dyskusja 
o możliwości (a może raczej zapowiedzi?) stworzenia nowej drogi dostępu 
do zawodu adwokata i  radcy prawnego poprzez utworzenie tak zwanej 
aplikacji uniwersyteckiej. Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości zapowiada 
możliwość uzyskania uprawnień zawodowych adwokata i radcy prawne-
go poprzez ukończenie aplikacji na uniwersytecie (uczelni prawniczej) 
w przeciągu zaledwie dwóch lat. Oferta może wydawać się atrakcyjna, 
albowiem obecnie aplikacja adwokacka trwa trzy lata. Jest multum zajęć, 
praktyki w sądach, prokuraturze, praca w kancelarii i jeszcze zajęcia w izbie 
adwokackiej. Zatem, ktoś może pomyśleć – hurra! – pójdę na aplikację 
uniwersytecką i  mam rok życia zaoszczędzony. Brzmi atrakcyjnie, 
ale — moim zdaniem — nie do końca.
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przeglądu obecnego modelu aplikacji i na posiedzeniu 
w dniu 7 kwietnia br. dokonała w nim szeregu zmian. 
Będzie jeszcze większy nacisk na praktykę i warsztaty 
stricto zawodowe. W pracy adwokata najważniejsze 
jest bowiem doświadczenie, umiejętność analizy danego 
problemu prawnego (i to niestety w wielu przypadkach 
będącego skutkiem skomplikowanych okoliczności) oraz 
zaproponowanie klientowi najkorzystniejszego dlań 
rozwiązania i to na dodatek okraszonego solidnym 
uzasadnieniem, które winno przekonać klienta do tego 
proponowanego rozwiązania. Tego uczelnia prawnicza 
jeszcze nie uczy w wymiarze, który mógłby odpowiadać 
doświadczeniom aplikacji. 

Zwrócę jedynie uwagę, że już teraz amatorzy doznań 
teoretycznych mają szansę „poza aplikacyjnego” zdobycia 
uprawnień zawodu adwokata poprzez ukończenie 
studiów doktoranckich. Można być pasjonatem historii 
prawa, zrobić z niej doktorat i uzyskać wpis na listę 
adwokatów już teraz. Tylko co z doświadczeniem, 
praktyką, kontaktem z klientami, umiejętnościami miękkimi? 
Ano właśnie. Jestem zdania, że wyłącznie aplikacja zawodowa 
w kancelarii pod okiem patrona, uzupełniona praktyką 
w sądzie i prokuraturze na I roku aplikacji i wzbogacona 
uzupełniającymi zajęciami w izbie adwokackiej pozwala 
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na solidne przygotowanie do wykonywania zawodu. 
Tutaj zauważę, że godne zwrócenia uwagi jest teraz 
działanie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, 
która uruchomiła w mediach społecznościowych cykl 
wywiadów i wystąpień dotyczących relacji patron—
aplikant. Zachęcam do oglądania i posłuchania.  
Pamiętam, jak w kancelarii wysiadywałem z patronem 
godzinami, ucząc się pisać początkowo proste, potem 
coraz bardziej skomplikowane pisma. Pamiętam, jak 
przychodził klient, ja siadałem za patronem i uważnie 
przysłuchiwałem się rozmowie klienta z adwokatem. 
Widziałem, jak niejednokrotnie klienci rozmijali się 
z prawdą, wprowadzając adwokata w błąd. Widziałem, 
jak sami komplikowali sprawy. Byłem świadkiem, jak 
namawiali adwokata do działań sprzecznych z etyką, 
a nawet z prawem. Co zrobi absolwent aplikacji uczelnianej? 
Czy będzie przygotowany na konfrontację z tak opisaną 
rzeczywistością? A skąd będzie wiedział, jak rozmawiać 
z klientem na temat kalkulacji honorarium? Kto 
mu powie, jak takie honorarium wyliczyć, aby 
nie wpaść w spiralę zadłużenia (widać bowiem 
coraz częściej, jak niedoświadczeni koledzy nie 
potrafią skalkulować swojego wynagrodzenia), 
albowiem właśnie brak doświadczenia i wiedzy 
na temat możliwych scenariuszy rozwoju sprawy 
powoduje, że przybywa więcej pracy niż zakładali. 
Czy absolwent aplikacji uniwersyteckiej poradzi 
sobie z takimi sytuacjami? Wątpię. 

Co więcej, ogromnym atrybutem 
aplikacji tradycyjnej jest kontakt 
z rzeczywistymi problemami, 
z klientami i ze sprawami. Nie dość, 
że w trakcie aplikacji aplikant 
praktykuje „na żywym organizmie”, 
to może w każdej chwili korzystać 
z doświadczenia patrona. 
Dopytywać, upewniać się, a nawet 
dyskutować  możliwość zastosowania 
różnych rozwiązań. Komfortu takowego 
ewentualna aplikacja uniwersytecka nijak nie zapewni. 
Dodać też należy, że kontakt z klientami kancelarii 
patrona pozwala aplikantowi wypracowywać własne 
kontakty i budować wśród klientów opinię o własnej 
pracy. Jest to później szalenie przydatne po rozpoczęciu 
praktyki adwokackiej — już po zdanym egzaminie. 
Łatwiej bowiem zacząć praktykę wśród klientów, których 
się zna, aniżeli oczekiwać w biurze na to, aż jakiś klient 
przyjdzie „z ulicy” i zleci prowadzenie jakiejś sprawy. 
Nierzadkim przykładem jest zresztą polecanie młodego 
adwokata przez jego byłego patrona nowym klientom. 
Całkiem normalnym zjawiskiem jest wręcz pomoc 
patrona swojemu dawnemu aplikantowi polegająca 
na podsyłaniu mu spraw czy zapewnianiu możliwości 
zastępstw procesowych. Takich przywilejów absolwent 
aplikacji uczelnianej mieć nie będzie.

Teoria nie zastąpi praktyki. Można dyskutować, 
sprzeczać się, ale konkluzja pozostanie niezmienna. 

Adwokat musi mieć: doświadczenie, obycie w kontaktach 
z klientami, dużą odporność na różne pomysły klientów 
i nade wszystko ogromne pokłady cierpliwości. 

Konkludując rozważania na temat zalet aplikacji 
tradycyjnej jako przeciwwagi dla aplikacji uniwersyteckiej 
– nad tą kwestią można się długo rozwodzić. Naturalnie 
można wskazać potrzeby ciągłych zmian i ulepszeń 
(choćby równania poziomu szkolenia zawodowego 
w górę). I słusznie. Takim wspaniałym motorem zmian 
są sami aplikanci adwokaccy. Poprzez swoje samorządy 
niejednokrotnie wskazują, co należy poprawić, ulepszyć, 
jak szkolić, aby to było najefektywniejsze. Adwokatura 
słucha i wyciąga wnioski. Co więcej – o, ironio! — pomysł 
Ministerstwa należy ocenić pozytywnie pod tym kątem, 
że zainicjował poważną debatę na forum Naczelnej Rady 
Adwokackiej, czemu zresztą NRA dała wyraz 7 kwietnia, 
przyjmując pakiet zmian w modelu aplikacji. ■


