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Studencka Poradnia Prawna KAAFM –  podsumowanie 
roku akademickiego 2018/2019 oraz najnowsze projekty

W roku akademickim 2018/2019 Studencka Poradnia Prawna Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego obchodziła jubileusz 10-lecia. 
Z tej okazji w dniu 11 kwietnia 2019 r. członkowie Poradni wspólnie z Sa-
morządem Studentów KAAFM zorganizowali międzynarodową konferencję 
pt. „Nowe możliwości i wyzwania w prawie”. Oprócz wykładu wprowadza-
jącego wygłoszonego przez Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Sto-
sunków Międzynarodowych KAAFM dr Agnieszkę Kubiak-Cyrul pt. „Nowe 
wyzwania dla prawników – smart contract i blockchain”, odbyły się dwa pa-
nele dyskusyjne. W panelu krajowym wzięli udział: Prezes Zarządu Fundacji 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych – dr Filip Czernicki, Dziekan Okręgowej 
Rady Adwokackiej w  Krakowie – adw. Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Krakowie – dr Marcin Sala-Szczypiński oraz zna-
ni prawnicy, a także działacze na rzecz rozwoju klinik prawnych. W panelu 
międzynarodowym brali udział m.in. goście z Białorusi, Ukrainy oraz przed-
stawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Jednym z punktów konferencji było rozdanie nagród w I Ogólnopolskim 
Konkursie na Symulację Rozprawy Cywilnej zorganizowanym przez Stu-
dencką Poradnię Prawną KAAFM. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy 
dotyczącej procedury cywilnej wśród studentów prawa, rozwijanie praktycz-
nych umiejętności studentów oraz zwiększenie ich aktywności naukowej. 
Konkurs polegał na przygotowaniu nagrania symulacji rozprawy cywilnej na 
podstawie wcześniej udostępnionych akt sprawy (m.in. pozwu, odpowiedzi 
na pozew). Przesłane nagrania zostały ocenione przez komisję konkursową na 
podstawie następujących kryteriów: zgodności z przepisami prawa polskiego, 
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w szczególności postępowania cywilnego; poprawności merytorycznej analizy 
stanu faktycznego sprawy; umiejętności prezentacji stanowisk; zaangażowa-
nia uczestników rozprawy; kreatywności uczestników. Krakowską Akademię 
reprezentowały dwa zespoły studentów trzeciego i czwartego roku prawa. Sy-
mulacja rozprawy nagrana przez studentów czwartego roku została nagrodzo-
na II miejscem w konkursie.

Przedstawiciele Studenckiej Poradni Prawnej w  minionym roku akade-
mickim brali również aktywny udział w kilku innych konkursach oraz kon-
ferencjach naukowych. Warto wymienić najważniejsze z nich, m.in. Polish 
Brown-Mosten National Client Consultation Competition – konkurs zor-
ganizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w dniach 9–11 listopada 
2018 r., w którym przedstawiciele Poradni zdobyli wysokie miejsca. W kwiet-
niu 2019 r. drużyna SPP zakwalifi kowała się do półfi nału Ogólnopolskiego 
Konkursu Mediacyjno-Negocjacyjnego organizowanego przez Koło Nauko-
we Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Towarzystwa Biblioteki 
Słuchaczów Prawa UJ. W maju 2019 r. członkini Poradni jako jedyna repre-
zentantka uczelni niepublicznej wzięła udział w fi nale konkursu Tax’n’You 
organizowanego przez fi rmę KPMG.

Członkowie oraz opiekunowie Poradni uczestniczyli m.in. w: konferen-
cji z okazji 20-lecia Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 
7–8 grudnia 2018 r.); XXI Ogólnopolskiej Konferencji „Metodyka Naucza-
nia Klinicznego” organizowanej przez Studencką Poradnię Prawną przy Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (31 maja–1 czerwca 2019 r.); kon-
ferencji „Th e First Cross-Border School of Professional Skills For Academics 
of Legal Clinics (International Internship)” (Warszawa, 10 czerwca 2019 r.); 
ENCLE & IJCLE Conference 2019 „Improving the Future: Using Clinical 
Legal Education to Educate Lawyers for a Just Society” (Bratislava, 3–5 lipca 
2019 r.); ALCU National Forum 2019 „Legal Clinics Are the Whole Galaxy” 
(Bila Tserkva, 3–5 października 2019 r.).

Opiekunowie Poradni, którzy w większości są praktykami prawa, orga-
nizują szkolenia dla studentów. W minionym roku akademickim przepro-
wadzono warsztaty z  pisania pism procesowych w  sprawach karnych oraz 
w sprawach administracyjnych, a także szkolenie z zakresu wypełniania PIT-
37 i cykl szkoleń z mediacji oraz negocjacji prawniczych. W odpowiedzi na 
wejście w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 
w  Poradni zostało zorganizowane szkolenie prowadzone przez Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych obejmujące tematykę stosowania RODO.

W roku akademickim 2019/2020 planujemy rozwijać działalność Porad-
ni. Wychodzimy z założenia, że studia prawnicze oprócz wiedzy o normach 
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prawnych, sposobach ich interpretacji oraz stosowania, powinny również 
zapewnić studentom odpowiedni rozwój umiejętności interpersonalnych, 
społecznych oraz kompetencji, w szczególności w zakresie przekazywania in-
formacji klientom oraz argumentowania i przedstawiania swojego stanowi-
ska. Tego rodzaju umiejętności można zdobyć jedynie w praktyce. W ramach 
procesu nauczania jedną z metod, która pozwala na zaangażowanie studen-
tów w rozwijanie wspomnianych kompetencji jest symulacja, która prężnie 
rozwija się w państwach kręgu common law, jednak w Polsce jest wciąż mało 
popularna, zwłaszcza w zakresie symulacji rozpraw sądowych. W tym roku 
akademickim w naszej Poradni będziemy dążyć do upowszechnienia tej me-
tody nauczania. Planujemy zorganizować dwa konkursy oparte na symulacji 
rozmowy z klientem oraz symulacji rozprawy sądowej. W połowie stycznia 
SPP, wspólnie z Uniwersytecką Poradnią Prawną Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, będzie organizować środkowoeuropej-
ski konkurs na najlepszą symulację rozmowy z klientem (CECCC 2020 – 
Central European Client Consultation Competition). Finaliści wezmą udział 
w  Międzynarodowym Konkursie Konsultacji z  Klientem (International 
Client Consultation Competition), który odbędzie się w kwietniu 2020  r. 
w Stetson University College of Law w Tampie (USA).

W 2020 r. zorganizujemy II Ogólnopolski Konkurs na Symulację Roz-
prawy Cywilnej, który zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym 
etapie oceniane będą przesłane przez drużyny projekty wyroku sporządzo-
nego na podstawie udostępnionych akt sprawy. Następnie wybrane zespoły 
zostaną zaproszone na drugi, ustny etap konkursu, podczas którego postara-
my się stworzyć warunki najbliższe tym, które panują na prawdziwych salach 
sądowych.

Na bieżący rok akademicki opiekunowie poszczególnych sekcji Poradni 
zaplanowali przeprowadzenie szeregu szkoleń z kilku obszarów prawa, w tym 
udział studentów w rozprawach sądowych oraz wyjazdy do zakładów karnych.

Zrealizowanie powyższych projektów ma przyczynić się do zdobycia przez 
członków Poradni umiejętności praktycznych oraz pozwolić im na: sprawdze-
nie się w kontaktach z klientami, wypróbowanie swojej wiedzy w praktyce, 
rozwinięcie umiejętności organizatorskich, a niektórym po raz pierwszy na 
znalezienie się na sali sądowej.




