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Wrażliwości prawnik 
nie nauczy się z sieci

T
o co przez lata 
było niemożliwe, 
w czasie zarazy 

okazało się jak naj-
bardziej wykonalne. 
Przekonali się o tym 
pracownicy, którzy z dnia na dzień gre-
mialnie przeszli z pracy w biurach na 
pracę zdalną. Doświadczyli tego rów-
nież uczniowie – nauka szkolna w ciągu 
jednego dnia przeniosła się do domów. 
I nawet początkowe problemy technolo-
giczne udało się – czasem trochę lepiej, 
czasem trochę gorzej – opanować. 
Wręcz sami się zdziwiliśmy, że skok cy-
wilizacyjny można wykonać tak szybko.
Pandemia nie ominęła również uczelni 
wyższych. kształcenie studentów prze-
niosło się do sieci. Wykłady, ćwiczenia, 
egzaminy – wszystko, co wydaje się 
nam nieodzownym atrybutem żakow-
skiej rzeczywistości, co nierozerwal-
nie łączy z tym wyjątkowym klimatem 
studiowania, z dnia na dzień zniknę-
ło, przynajmniej w swojej tradycyjnej 
formie. Czy to oznacza, że studenci 
będą się kształcić w taki sposób już na 
stałe? Czy naukę młodych prawników 
można całkowicie przenieść do inter-
netu? Na tak zadane dziekanom uczel-
ni, które wzięły udział w tegorocznej 
edycji rankingu Wydziałów Prawa,  
pytanie nie ma jednej poprawnej odpo-
wiedzi. Część dziekanów uważa,  
że nauka online jest faktycznie sporym 
ułatwieniem, pozwala niwelować róż-
nice w dostępie do kształcenia, ale 
studia prawnicze całkowicie prowadzo-
ne zdalnie to nie jest jednak dobre roz-
wiązanie. Chodzi nie tylko o praktyki, 
jakie młodzi adepci sztuki prawniczej 
muszą odbyć w sądach czy kancela-
riach prawnych. Je trudno prowadzić 
na odległość, nie da się w takiej sytu-
acji poczuć atmosfery sali rozpraw czy 
sporów prawniczych. Chodzi przede 
wszystkim o bezpośredni kontakt 
z drugim człowiekiem. Wszak praw-
nik nie ma być sprowadzany do roli 
robota cytującego przepisy. Nie można 
nauczyć wrażliwości społecznej, zasad 
życia społecznego za pośrednictwem 
platform elektronicznych. Prawnik bez 
znajomości tej sfery będzie „produk-
tem wybrakowanym”.
I chociaż sami dziekani podkreślają,  
że w nowej, epidemicznej rzeczywi-
stości środowisko akademickie szybko 
się odnalazło (nawet starsi wykła-
dowcy, którzy mieli najwięcej obaw, 
czy sobie poradzą z nauczaniem stu-
dentów przy wykorzystaniu narzę-
dzi elektronicznych), to liczą jednak 
na to, że nowy rok akademicki będzie 
już prowadzony w sposób bardziej tra-
dycyjny, gdzie elementy nauki zdal-
nej będą oczywiście obecne, ale będą 
jednak stanowić  wsparcie, a nie okażą 
się standardem.  ©℗

Dominika Sikora 
zastępca redaktora  

naczelnego DGP

Paulina Szewioła  

paulina.szewiola@infor.pl 

Wśród uczelni publicznych 
walka o pozycję lidera jak co 
roku była niezwykle wyrówna-
na. Dość wspomnieć, że pierw-
szy w naszym zestawieniu Uni-
wersytet Warszawski zdobył 
96,70 pkt (na 109 możliwych) 
i tylko o 1,4 pkt wyprzedził dru-

gi w rankingu Uniwersytet Ja-
gielloński, który zdobył 95,30 
pkt. Na trzecim miejscu upla-
sował się Uniwersytet Wro-
cławski (92,6 pkt), któremu do 
zwycięzcy zabrakło 4,1 pkt. 

W tej kategorii największy 
awans w porównaniu z poprzed-
nim notowaniem – aż o siedem 
pozycji – odnotował Uniwer-
sytet im. adama mickiewicza 

w Poznaniu. Jednocześnie swój 
debiut w zestawieniu zaliczył 
Uniwersytet Zielonogórski. 

Pierwsza trójka nie zmieniła 
się też wśród uczelni niepu-
blicznych. W tym roku swoją 
przewagę względem konku-
rentów powiększyła jednak 
Uczelnia Łazarskiego, która 
zdobyła 86,3 pkt, czyli o 9,6 pkt 
więcej niż druga w rankingu 

akademia leona koźmińskiego 
(76,7 pkt). Trzecia była Wyższa 
Szkoła administracji i Biznesu 
im. e. kwiatkowskiego w Gdy-
ni, która zdobyła 69,75 pkt. 

Nasze zestawienie poka-
zuje też, że prywatne szkoły 
wyższe skutecznie rywalizują 
z publicznymi. Uczelnia Łazar-
skiego w łącznym zestawieniu 
byłaby bowiem piąta.  ©℗

warszawa liderką  
w kształceniu prawników 
 wyniki  Uniwersytet Warszawski i Uczelnia Łazarskiego to zwycięzcy XIV Rankingu 
Wydziałów Prawa w swoich kategoriach 

prof. Tomasz Giaro, Uniwersytet warszawski 
(I miejsce – uczelnie publiczne)

prof. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński 
(II miejsce – uczelnie publiczne)

prof. Karol Kiczka, Uniwersytet wrocławski 
(III miejsce – uczelnie publiczne)

dr Paweł Chyc, wyższa Szkoła administracji 
i Biznesu im. e. Kwiatkowskiego w Gdyni  
(III miejsce – uczelnie niepubliczne)

dr hab. Monika Całkiewicz, akademia Leona 
Koźmińskiego (II miejsce – uczelnie  
niepubliczne)

dr hab. Anna Konert, Uczelnia Łazarskiego  
(I miejsce – uczelnie niepubliczne) 
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Miejsce  
w rankingu 

w 2020 r.

Poprzedni wynik Łączna  
liczba 

uzyskanych 
punktów

Liczba punktów uzyskanych w poszczególnych  
częściach rankingu Łączna  

liczba  
studen-

tów

Strona  
www

2019 2018 2017 2016 2015 2014 Kadra
Jakość i siła 
kształcenia

wymogi  
i jakość  

absolwentów

Zdawanie 
studentów 
na aplikację

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

1 1 2 2 2 2 2 96,70 23,00 42,50 23,50 7,70 3259 www.uw.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2 2 1 1 1 1 1 95,30 25,50 38,50 23,00 8,30 3126 www.uj.edu.pl

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

3 3 3 3 4 4 4 92,60 26,00 43,00 17,00 6,60 2600 www.uni.wroc.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

4 4 4 6 6 5 3 87,00 22,50 41,00 16,50 7,00 1697 www.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

5 12 6 5 3 3 5 85,90 20,50 38,50 19,50 7,40 2159 www.amu.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

6 5 Nie brał 
udziału

8 10 8 8 83,10 23,00 38,00 15,00 7,10 1384 www.ug.edu.pl

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

7 8 5 4 5 6 6 82,90 22,00 40,00 15,00 5,90 1165 www.uwb.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

8 6 10 11 11 12 11 81,65 24,50 38,00 12,75 6,40 1444 www.umcs.pl

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

9 11 11 13 13 10 10 79,50 22,00 37,00 15,00 5,50 1252 www.kul.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

10 9 7 7 7 11 7 79,15 15,50 38,00 18,75 6,90 2280 www.us.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

11 7 8 12 14 13 16 76,65 23,50 34,50 15,75 2,90 1059 www.uwm.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12 10 12 13 12 14 13 75,05 19,50 34,50 14,75 6,30 1384 www.uksw.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

13 13 13 10 9 9 12 74,70 17,00 34,00 16,50 7,20 1222 www.usz.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

14 14 14 14 15 15 14 60,80 18,00 28,00 11,50 3,30 626 www.uni.opole.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

15 Nie brał 
udziału

Nie brał 
udziału

Nie brał 
udziału

Nie brał 
udziału

Nie brał 
udziału*

Nie brał 
udziału

54,65 17,00 19,50 15,25 2,90 543 www.uz.zgora.pl

Miejsce  
w rankingu 

w 2020 r.

Poprzedni wynik Łączna  
liczba 

uzyskanych 
punktów

Liczba punktów uzyskanych w poszczególnych  
częściach rankingu Łączna  

liczba  
studen-

tów

Strona  
www

2019 2018 2017 2016 2015 2014 Kadra
Jakość i siła 
kształcenia

wymogi  
i jakość  

absolwentów

Zdawanie 
studentów 
na aplikację

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

1 1 1 1 1 1 1 86,30 20,00 41,00 23,50 1,80 993 www.lazarski.pl

Akademia Leona Koźmińskiego

2 2 2 3 2 2 2 76,70 19,50 37,50 17,50 2,20 1044 www.kozminski.
edu.pl

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

3 3 4 5 4 4 5 69,75 18,00 27,50 21,25 3,00 366 www.wsaib.pl

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

4 6 7 4 6 6 6 67,00 19,50 29,50 16,00 2,00 659 www.afm.edu.pl

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

5 4 6 7 5 5 7 65,50 16,00 33,00 14,00 2,50 499 www.swps.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

6 5 8 Nie brała 
udziału

Nie brała 
udziału

Nie brała 
udziału

Nie brała 
udziału

62,25 20,00 30,00 12,25 0,00 131 www.kpsw. 
edu.pl

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

7 7 5 6 7 7 4 60,80 19,50 27,50 13,00 0,80 247 www.humanitas.
edu.pl

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu*

8 8 10 9 8 Nie brała 
udziału

Nie brała 
udziału

57,90 15,50 21,00 19,00 2,40 351 www.prawow-
roclaw.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

9 10 12 Nie brała 
udziału

9 8 Nie brała 
udziału

52,00 15,50 24,00 12,50 0,00 105 www.gwsh.pl

UCZELNIE PUBLICZNE

UCZELNIE NIEPUBLICZNE

*W 2015 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego brał udział w rankingu, ale nie został sklasyfikowany
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Miejsce  
w rankingu 

w 2020 r.

Poprzedni wynik Łączna  
liczba 

uzyskanych 
punktów

Liczba punktów uzyskanych w poszczególnych  
częściach rankingu Łączna  

liczba  
studen-

tów

Strona  
www

2019 2018 2017 2016 2015 2014 Kadra
Jakość i siła 
kształcenia

wymogi  
i jakość  

absolwentów

Zdawanie 
studentów 
na aplikację

 metodologia 

Paulina Szewioła  

Sławomir Łuniewski   

dgp@infor.pl

W tym roku maksymalnie 
można było uzyskać 109 pkt  
w następujących katego-
riach: kadra (29 pkt), ja-
kość i warunki kształcenia  
(44,5 pkt), wymogi stawia-
ne studentom i jakość ab-
solwentów (25,5 pkt) i do 
10 pkt za zdawalność na 
aplikacje prawnicze. W tej 
ostatniej kategorii szkoły 
wyższe podzieliliśmy na 
trzy grupy zgodnie z licz-
bą absolwentów rocznika 
2019 przystępujących do 
egzaminów na aplikacje: 
 ■ pierwsza grupa: uczelnie 
z liczbą absolwentów po-
wyżej 100 osób – zdawal-
ność 100 proc. – 10 pkt; 
 ■ druga grupa: uczelnie 
z liczbą absolwentów 20 
– 90 osób – zdawalność 
100 proc. – 5 pkt;
 ■ trzecia grupa: uczelnie 
z liczbą absolwentów 
poniżej 14 osób – zdawal-
ność 100 proc. – 2,5 pkt. 

Oceniając kadrę, wzięliśmy 
pod uwagę:
1)  liczbę studentów przypa-

dających na pracownika 
naukowego (maks. 6 pkt),

2)  liczbę nowo zatrudnionych 
pracowników od 2017 r. 
w stosunku do wszystkich 
pracowników naukowych 
(maks. 1,5 pkt),

3)  liczbę wyjazdów zagra-
nicznych kadry naukowej 
w latach 2017–2020 w sto-
sunku do wszystkich pra-
cowników naukowych 
(maks. 2 pkt),

4)  liczbę grantów badaw-
czych otrzymanych przez 
wydział lub jego pracow-
ników w latach 2017–2020 
(maks. 3,5 pkt),

5)  liczbę publikacji nauko-
wych (książek) pracow-
ników wydziału w latach 
2017–2020 w stosunku 
do liczby pracowników (w 
proc., maks. 4 pkt),

6)  liczbę publikacji nauko-
wych (artykuły) pracow-
ników wydziału w latach 
2017–2020 w stosunku 
do liczby pracowników (w 
proc., maks. 2 pkt),

7)  liczbę osiągniętych przez 
pracowników wydziału 
stopni doktora nauk praw-
nych i pomocniczych od 
2017 r. (maks. 1 pkt),

8)  liczbę osiągniętych przez 
pracowników wydziału 

stopni doktora habilito-
wanego od 2017 r. (maks. 
3 pkt),

9)  liczbę osiągniętych przez 
pracowników wydziału ty-
tułów profesora od 2017 r. 
(maks. 4 pkt),

10)  udział pracowników 
w naczelnych organach 
państwa, samorządach 
lub korporacjach zawo-
dowych (maks. 2 pkt).

Badając jakość i warunki 
kształcenia, wzięliśmy pod 
uwagę:
1)  możliwość nadawania 

stopnia doktora (maks.  
5 pkt),

2)  możliwość nadawania 
stopnia doktora habilito-
wanego (maks. 7 pkt),

3)  liczbę książek w bibliote-
ce przypadającą na jedne-
go studenta prawa (maks. 
3 pkt),

4)  liczbę miejsc w czytel-
ni przypadającą na 100 
studentów prawa (maks.  
3 pkt),

5)  liczbę stanowisk kompute-
rowych z programem LEX 
lub równorzędnym przy-
padającą na 100 studentów 
prawa (maks. 3 pkt),

6)  dostęp do systemów in-
formacji prawnej z domu 
(maks. 1 pkt),

7)  liczbę dostępnych lektora-
tów języka obcego (maks. 
1 pkt),

8)  funkcjonowanie kliniki 
prawa (maks. 2 pkt),

9)  obowiązkowość kliniki 
prawa (maks. 1 pkt),

10)  funkcjonowanie szko-
ły prawa obcego (maks. 
3 pkt), 

11)  funkcjonowanie klubu ab-
solwenta (0,5 pkt),

12)  funkcjonowanie biura ka-
rier (0,5 pkt),

13)  liczbę działających sto-
warzyszeń, samorządów, 
organizacji studenckich 
oraz kół naukowych 
(maks. 2 pkt),

14)  wyróżnienia i nagrody ze-
wnętrzne uzyskane przez 
wydział, jego pracowni-
ków i studentów w latach 
2017–2020 (maks. 2,5 pkt),

15)  liczbę krajowych konfe-
rencji organizowanych 
przez wydział w latach 
2017–2020 (maks. 3 pkt),

16)  liczbę międzynarodowych 
konferencji organizowa-
nych przez wydział w la-
tach 2017–2020 (maks. 
3,5 pkt),

17)  liczbę prowadzonych na 
wydziale studiów pody-
plomowych (maks. 2 pkt),

18)  liczbę umów podpisa-
nych z wydziałami pra-
wa w Polsce i za granicą 
(maks. 1,5 pkt).

Badając wymogi i jakość ab-
solwentów, wzięliśmy pod 
uwagę:
1)  liczbę obowiązkowych 

przedmiotów zakończo-
nych egzaminem (maks. 
2,5 pkt),

2)  obowiązek zdania egzami-
nu z języka obcego (maks. 
3,5 pkt),

3)  liczbę egzaminów z języka 
obcego, które trzeba zdać 
(maks. 1 pkt),

4)  obowiązkowe praktyki 
w sądach (maks. 2 pkt),

5)  umożliwienie studentom 
odbycia praktyk w in-
nych instytucjach (maks. 
1,5 pkt),

6)  monitorowanie losów ab-
solwentów (maks. 0,5 pkt),

7)  aktualną ocenę Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej 
(maks. 3 pkt),

8)  aktualną posiadaną ka-
tegorię Komitetu Ewalu-
acji Jednostek Naukowych 
(maks. 2 pkt),

9)  możliwość studiowania 
prawa w języku angielskim 
(maks. 1,5 pkt),

10)  możliwość odbywania 
zajęć na kierunku pra-
wo w trybie e-learningu 
(maks. 1 pkt),

11)  liczbę godzin wykładów 
przewidzianych do przy-
stąpienia do egzaminu z:

–  prawa cywilnego (maks. 
0,25 pkt),

–  prawa karnego (maks.  
0,25 pkt),

–  prawa handlowego (maks. 
0,25 pkt),

–  postępowania karnego 
(maks. 0,25 pkt),

–  postępowania cywilnego 
(maks. 0,25 pkt),

–  postępowania administra-
cyjnego (maks. 0,25 pkt),

–   prawa Unii Europejskiej 
(maks. 0,25 pkt),

12)  liczbę godzin ćwiczeń 
przewidzianych do przy-
stąpienia do egzaminu z:

–  prawa cywilnego (maks. 
0,75 pkt),

–  prawa karnego (maks.  
0,75 pkt),

–  prawa handlowego (maks. 
0,75 pkt),

–  postępowania karnego 
(maks. 0,75 pkt),

– postępowania cywilnego 
(maks. 0,75 pkt),
– postępowania administra-
cyjnego (0,75 pkt),
– prawa Unii Europejskiej 
(0,75 pkt).  ©℗

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

10 9 9 8 12 10 Nie brała 
udziału

46,90 16,00 20,50 10,00 0,40 207 www.wsb.pl/
gdansk

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie**

11 11 11 9 11 12 Nie brała 
udziału

43,95 14,50 19,50 8,75 1,20 246 www.vizja.pl

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

12 12 13 11 13 9 8 37,75 13,00 10,00 14,75 0,00 320 www.wsus.pl

* do 1 XII 2017 Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

** do 2018 r. uczelnia posługiwała się nazwą Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Jak powstał ranking, czyli  
jak ocenialiśmy uczelnie

UCZELNIE NIEPUBLICZNE

  REKLAMA

Teraz dwa dostępy do wersji cyfrowej  
Dziennika Gazety Prawnej
tylko 9,80 zł za pierwszy miesiąc, 
kolejny miesiąc tylko 79 zł! 

Zamów: sklep.infor.pl/edgp
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Rok temu rozmawialiśmy 
na gali XIII Rankingu 
Wydziałów Prawa DGP 
i w tym czasie najwięk-
szym wyzwaniem była 
dla uczelni reforma 
szkolnictwa wyższego, 
która od kilku lat jest 
sukcesywnie wdrażana. 
W ostatnich miesią-
cach doszły jednak 
nowe kwestie związane 
z epidemią koronawirusa. 
Co okazało się najwięk-
szym wyzwaniem?
Tomasz Giaro: W ostatnich 
miesiącach musieliśmy się 
odnaleźć w zupełnie nowej 
rzeczywistości. Część naszej 
działalności została bowiem 
z powodu epidemii zasto-
powana. Mam tu na myśli 
nie tylko działalność nauko-
wą, ale też organizacyjną 
i administracyjną, jak cho-
ciażby posiedzenia rady wy-
działu, które już nie mogły 
odbywać się stacjonarnie. 
Muszę przyznać, że z więk-
szością problemów poradzi-
liśmy sobie całkiem nieźle. 

W jaki sposób? 
Sławomir Żółtek: Po wej-
ściu w życie tzw. reformy 
Gowina wiele decyzji zapada 
teraz na poziomie central-
nym. Tak też jest podczas 
epidemii. Wytyczne doty-
czące m.in. prowadzenia 
zajęć dostaliśmy od rekto-
ra. Na szczęście były one 
bardzo ogólne, także każdy 
wydział miał dużą samo-
dzielność przy decydowa-
niu, jak proces dydaktyczny 
ma wyglądać. Na początku 
głównym problemem było 
zachęcenie wykładowców, 
żeby nawiązali kontakt  
online ze studentami. Gdy 
to już się udało, zaczęliśmy 
naciskać, aby nie ograniczał 
się on tylko do wysyłania  
e-maili z zagadnieniami do 
samodzielnego opracowa-
nia, tylko żeby każdy pro-
wadzący zaczął realizować 
regularne zajęcia z użyciem 
programów takich jak Go-
ogle Meet czy Microsoft Te-
ams czy też innego komu-
nikatora. I faktycznie to się 
udało. Po dwóch miesiącach 
oceniamy, że ponad 80 proc. 
pracowników prowadziło 
regularne zajęcia on-line. 
W większości korzystali 
z Googe Meet dlatego, że 
ten komunikator jest chy-
ba najprostszy. Pozostałe 
15–20 proc. komunikowało 
się ze studentami za pomo-
cą e-maili. 
T.G.: Wszystkie wykłady były 
prowadzone on-line. Z ćwi-
czeniami na początku było 
różnie, ale wówczas studen-
ci nas alarmowali i my in-
terweniowaliśmy. 
S.Ż.: Studenci są u nas trak-
towani po partnersku, tak-
że w kwestiach dotyczących 
zarządzania wydziałem. 

Jakie najczęściej argu-
menty padały za tym, 
żeby jednak zajęć online 
nie prowadzić?  

T.G.: To były argumenty, 
które wynikają najczęściej 
z wieku. Część starszych 
wykładowców, która od za-
wsze miała problem z kom-
puterami, po prostu sobie 
nie radziła. O co nie można 
było mieć też do nich pre-
tensji. Ale niewiele takich 
osób zostało. Wiele z nich 
też się przełamało. 

Jak zorganizowane 
zostało funkcjonowanie 
wydziału w tym czasie? 
T.G.: Rady wydziału, które 
zajmują m.in. sprawami 
związanymi z zatrudnie-
niem, rady naukowe od-
powiadające np. za awanse 
naukowe i rady dydaktycz-
ne od spraw związanych 
z dydaktyką odbywały się 
online.  
S.Ż.: Byliśmy jednym 
z pierwszych wydziałów 
w Polsce i na UW, który 
radę wydziału przeprowa-
dził zdalnie. 
T.G.: Musieliśmy tak postą-
pić. Są takie sprawy, zwią-
zane np. z zatrudnieniem, 
które nie mogą czekać. 
Przykładowo komuś koń-
czy się umowa i trzeba zde-
cydować czy ją przedłużyć 
czy nie. 
S.Ż.: Od strony technicz-
nej rozwiązaliśmy to bar-
dzo prosto. Nasz uniwersy-
tet ma podpisaną umowę 
z Google, dzięki czemu 
mamy dostęp do Google 
Meet w szerszym zakresie. 
Możemy za jego pomocą re-
alizować spotkania nawet 
do 250 osób. To była tylko 
kwestia wysłania zaproszeń 
i wyedukowania ludzi jak 
korzystać z tego komuni-
katora.  
T.G.: Muszę przyznać, że 
praktycznie wszyscy przy-
jęli ten pomysł z entuzja-
zmem. W wielu katedrach 
były bowiem jakieś wakaty. 
Zbliża się nowy rok akade-
micki. Jak się czegoś odpo-
wiednio wcześnie nie prze-
głosuje, to potem nie będzie 
czasu na realizację. Tak jest 
np. w przypadku rekrutacji 
pracowników, gdzie trzeba 
rozpisać konkurs. Cała pro-
cedura trwa dosyć długo. 
Dlatego też nikt nie prote-
stował. 
SŻ: Zaskoczyło mnie to, że 
w naszej pierwszej radzie 
wydziału wzięło udział 
przeszło 160 osób na ogólną 
liczbę około 200 osób. Taka 
frekwencja przy stacjonar-
nych radach wydziału była 
rzadkością. 

Może więc warto wpro-
wadzić na stałe takie 
rozwiązanie? 
S.Ż.: Pracownicy postulują, 
aby zachować tę formę. Na 
pewno do 30 września bę-
dziemy musieli tak dzia-
łać, ponieważ ministerial-
ne rozporządzenia to na 
nas wymuszają. Zobaczy-
my, jak będzie w przyszłym 
roku akademickim. Szybkie 
odbycie rady wydziału ma 

na pewno swoje zalety, ale 
aspekt towarzyski też jest 
ważny. 
T.G.: Jesteśmy dużym wy-
działem, który musi być po-
mieszczony w aż czterech 
budynkach i rady były jedy-
nym forum integrującym 
środowisko. 

Czy w przyszłości praw-
nicy będą kształcić się 
całkowicie zdalnie? 
S.Ż.: Forma online ma na 
pewno wiele zalet. Jednak 
byłbym daleki od twier-
dzenia, że zajęcia nale-
ży prowadzić tylko w taki 
sposób. Eksperymenty ze 
zdalnym nauczaniem były 
prowadzone na zachodnich 
uczelniach już kilkadziesiąt 
lat temu. I nie wszędzie za-
kończyły się one sukcesem. 
T.G.: Chociaż oczywiście na-
dal są takie uczelnie, które 
kształcą niemal wyłącznie 
przez internet. Trzeba jed-
nak pamiętać, że niektórych 
kwestii nie można załatwić 
zdalnie. Przykładowo prak-
tyki studentów w kancela-
riach czy sądach. Jak się 
praktyki sądowej nie prze-
żyje i nie zobaczy na żywo, 
to strata dla przyszłego 
prawnika jest wielka.  
S.Ż.: My musimy też uczyć 
sztuki wykonywania zawo-
du od początku, a tego nie 
da się zrobić mówiąc tylko 
do monitora. Dlatego zdal-
ne nauczanie na pewno jest 
świetnym rozwiązaniem 
jako forma uzupełniająca. 
Z powodu epidemii została 
ona spopularyzowana i na 
pewno zostanie na uniwer-
sytetach. Nie dopuszczam 
jednak możliwości rezygna-
cji z klasycznych zajęć. Po-
zbawilibyśmy w ten sposób 
studentów kontaktu z pro-
wadzącym. Nie mogliby po-
dejść i porozmawiać z nim 
po zajęciach. To jest dla 
mnie istota uniwersytetu. 
Z perspektywy prowadzące-
go zajęcia mogę też powie-
dzieć, że przy bezpośrednim 
kontakcie student jest jed-
nak bardziej zmobilizowa-

ny do słuchania. To jest coś, 
czego nie da się łatwo osią-
gnąć zdalnie. 

Jednak to w intere-
sie studenta powinno 
leżeć, żeby uważać na 
wykładach. Potem musi 
przecież zdać egzamin... 
S.Ż.: Tylko że my jako uni-
wersytet mamy kształcić 
najlepszych. Ja chcę mieć 
na zajęciach takie osoby, 
które mnie słuchają. 

Ma pan pewność, że na 
wykładzie, który odbywa 
się stacjonarnie, wszyscy 
pana słuchają? 
S.Ż.: Takiej pewności nie 
mam nigdy, na żywo wy-
musić tę atencję jest mi 
jednak łatwiej aniżeli na 
odległość, gdzie student 
ma wokół siebie mnóstwo 
„rozpraszaczy”.  
T.G.: Człowiek jest przywią-
zany do starych i sprawdzo-
nych rozwiązań i za to też 
wielu studentów nas ceni 
i decyduje się na studio-
wanie na WPiA UW. Nie 
oznacza to oczywiście, że 
będziemy chcieli trwać nie-
zmiennie przy wszystkich 
rozwiązaniach. Jesteśmy 
otwarci na nowe technolo-
gie, czego dowodem są wła-
śnie prowadzone zdalnie 
rady wydziału. Nie chcemy 
jednak zaprzepaścić tradycji 
i ducha uniwersytetu. 

Czy egzaminowali już 
panowie kogoś online?
T.G.: Ja jeszcze nie. Moje ter-
miny są pod koniec czerwca. 
SŻ: Ja mam już pierwsze do-
świadczenia. 

I jak to wyglądało? 
S.Ż.: Na wstępie chciałbym 
wyjaśnić, że jako uczelnia, 
decyzją rektora, zostaliśmy 
ograniczeni do realizowania 
egzaminów w dwóch pro-
gramach. Dla egzaminów 
ustnych był to wspomina-
ny już pogram Google Meet, 
a drugi to nasz wewnętrz-
ny uniwersytecki program 
Kampus, przygotowany 

z myślą o egzaminach pi-
semnych.  Było to podyk-
towane ochroną danych 
osobowych. Dlatego pierw-
sza kwestia była związana 
z dotarciem do studentów 
i zakomunikowaniem im, że 
egzaminy właśnie tak będą 
wyglądać. To już mamy za 
sobą. Poświęciliśmy temu 
dużo pracy. Cały czas po-
zostawały jednak kwestie 
techniczne. Pamiętajmy, 
że studenci w czasie na-
uki zdalnej nie są często 
w Warszawie. Większość 
wróciła do swoich domów. 
I barierą mogła okazać się 
po prostu szybkość interne-
tu. Dlatego podjęliśmy decy-
zję, że każdy egzamin ustny  
online musi mieć także 
swój odpowiednik w egza-
minie pisemnym na plat-
formie Kampus. Z myślą 
o studentach, którzy nie 
mają odpowiednio szybkich 
łączy, czy po prostu warun-
ków lokalowych. 
T.G.: Studenci mają po pro-
stu wybór. 
S.Ż.: Nie trzeba przekony-
wać, że podwójna forma 
egzaminów też kosztowa-
ła cały wydział sporo pracy. 
T.G.: Podobnie zresztą jak 
wykłady czy ćwiczenia  
online wcale nie wiązały 
się z oszczędnością czasu 
wykładowcy. Często było 
wprost przeciwnie. Zdal-
na praca to też praca i kto 
twierdzi inaczej, niestety 
się myli. 
S.Ż.: Wracając jeszcze do 
pani pytania, prosiliśmy też 
wykładowców, żeby dawali 
nam na bieżąco znać, jak im 
idzie egzaminowanie onli-
ne. Odzew jest bardzo po-
zytywny. Pomogły doświad-
czenia z prowadzenia zajęć. 

Czy wynik egzaminu 
w formie online można 
podważyć?
S.Ż.: Tak. Wszystkie egza-
miny są nagrywane. A kopie 
tych nagrań przechowuje-
my w chmurze przez 14 dni. 
Studenci mają więc czas na 
odwołanie się od wyników 

egzaminów. Po tym czasie 
należy powiadomić mnie 
jako prodziekana ds. stu-
denckich o zniszczeniu tych 
nagrań. 

Czy w związku z epide-
mią rok akademicki 
będzie trwał dłużej?
S.Ż.: Każdy wydział dostał 
zielone światło i sam podej-
mował decyzję czy przedłuża 
rok akademicki czy też nie. 
Nasz wydział nie zdecydo-
wał się na taki ruch. U nas 
właściwie nie było przestoju 
w prowadzeniu zajęć. Zawa-
żyła też inna istotna kwe-
stia, a mianowicie, że decy-
zję trzeba było podejmować 
dla całego kierunku. A na-
leży pamiętać, że studenci 
piątego roku prawa idą prze-
cież na aplikacje. Nie mo-
glibyśmy przedłużać zatem 
roku akademickiego, żeby 
nie przepadł im egzamin. 
T.G.: Inne wydziały, np. bio-
logii czy chemii, które mają 
w programie studiów zajęcia 
laboratoryjne, podjęły decy-
zje o przedłużeniu roku, aby 
móc zrealizować te zajęcia. 
S.Ż.: My z kolei mieliśmy 
problem z praktykami są-
dowymi. 

Jak go państwo rozwią-
zali?
SŻ: Wprowadziliśmy formę 
zastępczą, która obliguje 
studentów do przygotowy-
wania omówień orzeczeń 
sądowych. Pracownicy na-
szego wydziału, którzy na 
co dzień pracują w sądach, 
przyjęli takich studentów 
do siebie i zadawali im pra-
ce pisemne. W ten sposób 
wypełniony został wymóg 
odbycia praktyk sądowych. 
Nie mogliśmy doprowadzić 
do tego, żeby 300 osób nie 
skończyło studiów, bo nie 
zrealizowały praktyk. 

Pojawiły się głosy za 
wprowadzeniem egza-
minów wstępnych na 
aplikacje online. Czy 
byłoby to dobre rozwią-
zanie?

 wywiad  Tomasz Giaro: Kształcenie 
online ma na pewno wiele zalet. 
Niektórych kwestii nie można 
jednak załatwić zdalnie

Nie chcemy zaprzepaścić  
tradycji i ducha uniwersytetu

Prof. Tomasz Giaro, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, dr hab. Sławomir Żółtek, prodziekan ds. studenckich Wydziału 
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Uczelnie prywatne 
działają nieco na innych 
zasadach niż publiczne. 
Chodzi mi o sposób finan-
sowania, który opiera 
się w głównej mierze na 
czesnym płaconym przez 
studentów. Czy w związku 
z tym mocno odczuliście 
skutki epidemii? 
Muszę przyznać, że pod 
względem finansowym na 
razie nie odczuliśmy w ogó-
le. Studenci, którzy rozpo-
częli u nas studia, deklarują, 
że chcą kontynuować naukę 
na naszej uczelni. Nikt też 
nie kwestionował sposo-
bu prowadzenia zajęć, któ-
re z powodu koronawirusa 
odbywały się zdalnie. 

Studenci nie żądali 
obniżki czesnego? 
Nie. Dostaliśmy tylko kilka 
zapytań, czy opłaty za studia 
się zmienią. Zdecydowali-
śmy natomiast, że wysokość 
czesnego w tym roku nie zo-
stanie obniżona i studenci 
to zrozumieli i zaakcepto-
wali. 

Na jakie wsparcie mogą 
liczyć studenci, których 
sytuacja finansowa może 
jednak nie pozwolić na 
kontynuowanie nauki? 
Mogą się starać o stypen-
dium socjalne. 

Mogliście liczyć na jakieś 
wsparcie finansowane 
z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego? 
Niestety nie. Zastanawiamy 
się jednak, jak będzie wyglą-
dać rekrutacja na przyszły 
rok. Czy zainteresowanie 
nie będzie mniejsze? Na 
razie nic na to nie wskazu-
je, kandydatów jest nawet 
więcej niż rok temu. Zoba-
czymy, ile osób ostatecznie 
zdecyduje się na studiowa-
nie u nas. 

Czy przestawienie się na 
zdalne nauczanie było 
dużym wyzwaniem? 
Muszę przyznać, że tak. Do-
tychczas na prawie kształci-
liśmy niemal całkowicie sta-
cjonarnie, a e-learning był 
wykorzystywany niezwy-
kle rzadko. Bardzo szybko, 
bo w ciągu kilku dni, udało 
się nam jednak przestawić. 
W konsekwencji wszystkie 
zajęcia odbywały się zgod-
nie z planem, w czasie rze-
czywistym przez internet. 
Studenci mogli zresztą li-
czyć nie tylko na wparcie 
wykładowców. Nasz dzieka-
nat również był dla nich do-
stępny całą dobę. Wcześniej, 
stacjonarnie, był czynny 
w określonych godzinach. 
Studenci mówią nam teraz, 
że chcą, aby dziekanat funk-

cjonował cały czas zdalnie, 
bo nie dość, że załatwiają 
wszystkie sprawy, nie wy-
chodząc z domu, to jesz-
cze dostają odpowiedź na  
e-mail w ciągu kilku minut, 
nieważne, o jakiej godzinie 
i w jaki dzień tygodnia wyślą 
zapytanie.

Czy wykładowcy 
nie buntowali się,  
że muszą kontaktować 
się ze studentami przez 
internet?   
Muszę przyznać, że sama 
byłam zaskoczona, jak do-
brze to przyjęli. Wszyscy 
szybko dostosowali się 
do nowej rzeczywistości. 
W konsekwencji zaczęliśmy 
myśleć o tym, żeby w przy-
szłych latach zdecydować 
się na kształcenie zdalne 
na większą skalę. Obecnie 
działamy w kierunku reali-
zacji tych planów. W przy-
szłym roku zamierzamy bo-
wiem rozpocząć rekrutację 
na część zajęć online. Na ra-
zie zastanawiamy się, jaka 
to będzie liczba godzin. Te 
zmiany obejmą oczywiście 
kierunek prawo. 

Na Uczelni Łazarskiego 
funkcjonuje studencka 
poradnia prawna. Czy 
podczas epidemii jej 
działalność także została 
zamrożona? 
Nie. Uruchomiliśmy unika-
towe w skali kraju wirtual-
ne biuro porad prawnych. 
Dzięki wykorzystaniu środ-
ków unijnych stworzyliśmy 
do tego celu specjalną plat-
formę. Umożliwia ona in-
teresantom skorzystanie 
z bezpłatnej pomocy praw-
nej. W pierwszej kolejno-
ści trzeba zarejestrować się 
na stronie internetowej. 
Po wygenerowaniu konta 
w serwisie ze strony głów-
nej należy przenieść się do 
zakładki „Sprawy”. Tam, 
klient musi odpowiedzieć 
na podstawowe pytania do-
tyczące problemu prawne-
go, z którym się do nas zgło-
sił. Następnie niezbędne do 
udzielenia pomocy prawnej 
jest opisanie sprawy oraz 
załączenie dokumentów 
w wersji elektronicznej lub 
ich zdjęć. Ważne jest jednak 
dla nas uczenie studentów 
kontaktów z klientem. Dla-
tego gdy zagrożenie koro-
nawirusem minie, porady 
będą udzielanie nie tylko 
zdalnie (poprzez platformę), 
lecz także na miejscu. 

Czy w przyszłym roku 
akademickim planujecie 
jeszcze jakieś zmiany?
Oprócz wprowadzenia re-
krutacji na część zajęć onli-
ne, przewidujemy też możli-

Chcemy kształcić zdalnie na większą skalę
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wość, aby niektórzy studenci 
z wybranych przedmiotów 
mogli kształcić się zdalnie. 
Jedni będą zatem na sali, 
a inni gdziekolwiek na świe-
cie. Może to wpłynąć pozy-
tywnie na rekrutację zagra-
niczną. Takie osoby nie będą 
bowiem musiały przez np. 

semestr pojawiać się fizycz-
nie na uczelni. Muszę jed-
nak podkreślić, że jestem za 
mieszanym modelem kształ-
cenia. Tylko zdalnie nie wy-
kształcimy dobrego prawnika.

Czy pani zdaniem sytu-
acja związana z COVID-19 

spowoduje, że na znacze-
niu zyska jakaś konkretna 
dziedzina prawa? 
Pamiętam, że dwa lata temu 
rynek otworzył się jeszcze 
bardziej na prawników spe-
cjalizujących się w ochronie 
danych osobowych. Było to 
związane z wejściem w ży-
cie rODO. My również w pro-
cesie kształcenia to dostrze-
gliśmy. Być może epidemia 
wpłynie na większe zainte-
resowanie prawem nowych 
technologii. Przez ostatnie 
miesiące sporą część nasze-
go życia musieliśmy przecież 
przenieść do internetu. Na 
pewno będziemy analizować 
trendy i odpowiadać na nie 
na bieżąco ofertą edukacyjną. 

Czy taka przyspieszona 
informatyzacja może 
wyjść uczelniom na dobre? 
Myślę, że tak. Paradoksalnie 
koronawirus spowodował, że 
pod tym względem jesteśmy 
jakieś 20 lat do przodu.  ©℗

Rozmawiała Paulina Szewioła 

 wywiad  Anna Konert: Uruchomiliśmy 
unikatowe w skali kraju wirtualne biuro 
porad prawnych

T.G.: Myślę, że tak. Nie wi-
dzę tu żadnego problemu, 
skoro na naszym wydziale 
zwykłe egzaminy też od-
bywają się w trybie online. 
Tym bardziej, że egzaminy 
wstępne w przypadku apli-
kacji korporacyjnych mają 
formę testu. Musiałby zo-
stać opracowany tylko jakiś 
dobry system weryfikacyj-
ny, stwarzający pewność, że 
test zdaje właściwa osoba. 
S.Ż.: My robimy to przez 
system USOS. Student na 
platformę kampus loguje 
się swoimi kodami. Ma on 
jednocześnie zakaz przeka-
zywania ich komukolwiek 
innemu. Oczywiście mamy 
świadomość, że można to 
obejść, ale ufamy naszym 
studentom. 

Czy zapadały już decyzje, 
jak będzie wyglądał przy-
szły rok akademicki?
S.Ż.: To nie leży do końca 
w gestii wydziału czy nawet 
uniwersytetu. To zależy od 
decyzji Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Na 
razie do 30 września obo-
wiązuje nas zarządzenie 
ministra, zgodnie z którym 
uniwersytety poza określo-
nymi wyjątkami mogą pra-
cować tylko zdalnie. 
T.G.: Jesteśmy przygotowani 
także na przedłużenie tych 
ograniczeń. Będziemy do-
stosowywać się do sytuacji. 
Przejście na tryb zdalny nie 
oznacza, że wszystko musi-
my zmieniać. Zajęcia przez 
cały czas odbywały się u nas 
zgodnie z planem, w prze-
widzianym dniu i godzinie, 
tylko że w trybie online. Za-
chowujmy rytm pracy, który 
ustaliliśmy wcześniej, tyle że 
medium się zmieniło. Nawet 
jak 30 września zapadnie de-
cyzja, że obostrzenia zostają 
przedłużone, nie będzie to 
dla nas problemem. 

Co z tegoroczną rekrutacją 
na studia?  
T.G.: Jej terminy zostały 
przesunięte ze względu na 
to, że matury w tym roku 
odbywały się później. Wy-
mogi rekrutacyjne się jed-
nak nie zmieniły. Decyzje 
w tej kwestii nie zapadają 
też z dnia na dzień. Wyni-
ka to z tego, że chcemy li-
cealistom zapewnić stałość 
kryteriów. Oni z wyprzedze-
niem muszą wiedzieć, jakie 
przedmioty będą się liczyć.  
Dlatego żadne warunki czy 
zasady rekrutacji nie będą 
teraz zmieniane. kandydaci 
nie muszą się o to martwić. 

A co ze studentami 
zagranicznymi? 
S.Ż.: Jeżeli mają maturę 
międzynarodową, jest dla 
nich przewidziana osobna 
ścieżka rekrutacyjna. Muszą 
po prostu umieścić odpo-
wiednie dane w systemie. 
Natomiast jeżeli jest ko-
nieczność weryfikacji bie-
głości językowej, będzie się 
ona odbywać online.  ©℗

Rozmawiała Paulina Szewioła 

dr hab. Anna Konert, dziekan Wydziału Prawa i Administracji  
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Incydentalne, pospiesznie 
tworzone przepisy, ustawa 
o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi wyciągana 
z szuflady co jakiś czas, ma-
sowe wysyłanie medyków na 
kwarantannę, przerzucanie 
personelu pomiędzy oddzia-
łami, nakazy pracy w jednym 
miejscu – w czasie epidemii 
niemal każdy tydzień przy-
nosi tyle nowych wątpliwości 
prawnych, że nawet dzien-
nikarze zajmujący się na co 
dzień ochroną zdrowia czę-
ściej niż z lekarzami rozma-
wiają z prawnikami. Potrzeba 
pomocy prawnej objawia się 
jednak także w całkiem nor-
malnych, niepandemicznych 
okolicznościach. I placówkom 
medycznym, i ich pracowni-
kom coraz trudniej się obyć 
bez fachowców od prawa.

Szansa czy wyzwanie?

– Branża medyczna to dla 
prawnika może nie żyła złota, 
ale na pewno rozwijający się 
rynek – mówi Marcin Bog-
danowicz, adwokat z Kance-
larii Prawa Prywatnego i Me-
dycznego w Warszawie. – Ja 
jestem na etapie rozwijania 
się w tej branży, więc mogę 
powiedzieć, jak to jest na 
wejściu. Jest trudno, bo po-
wiedzmy sobie szczerze, jest 
nas cała masa: kilkanaście ty-
sięcy radców prawnych, kilka 
tysięcy adwokatów w samej 
Warszawie. Klient może so-
bie wybierać. Ale zagadnień 
prawnych nie tylko jest dużo, 
ale wręcz coraz więcej – do-
daje. 

Karolina Podsiadły-Gęsi-
kowska, adwokat z kancelarii 
adwokacko-radcowskiej Pod-
siadły-Gęsikowska Powierża, 
przekonuje, że na tym rynku 
wciąż jest bardzo dużo miej-
sca, bo prawo medyczne jest 
szeroką dziedziną. – General-
nie w ochronie zdrowia poza 
ustawami regulującymi funk-
cjonowanie placówek me-
dycznych i rozliczenia z NFZ 
bardzo istotne jest prawo pra-
cy, a także przepisy opisujące 
wszystkie uprawnienia leka-
rzy, z których wielu nie zdaje 
sobie sprawy, do tego prawo 
cywilne: pozwy przeciwko le-
karzom, prawo karne: zarzuty 
przeciwko lekarzom. To jest 
dziedzina, w której trzeba 
się pilnować z każdej strony 
– podkreśla.

Potwierdza to Rafał Jani-
szewski, właściciel kancela-
rii doradzającej placówkom 
medycznym. – To bardzo do-
bry kierunek dla prawnika, 
ale bardzo trudny. Ja z wiel-
ką radością od 30 lat zatrud-
niam młodych prawników, 
często takich, którzy szuka-
ją jeszcze miejsca w swoim 
życiu zawodowym, i uczę 
ich specyfiki ochrony zdro-
wia. Jednak statystycznie na 
10 zatrudnionych osób przez 
pierwszy rok pracy potrafią 
przebrnąć trzy, góra cztery. To 
jest ogromna materia, która 
wymaga wyspecjalizowania 
się tylko w tym. Dlatego wy-

bierają to młodzi i ambitni lu-
dzie, którzy wiedzą, że trzeba 
zainwestować czas w naukę, 
w dojście do poziomu eksper-
ta, ale jak to zrobią, to mają 
mnóstwo pracy – przekonuje.

Na czym polega specyfi-
ka ochrony zdrowia? Przede 
wszystkim na wspomnianej 
już interdyscyplinarności. 
– Gdy prowadzimy sklep, to 
interesują nas przepisy, które 
dotyczą handlu. Natomiast 
kiedy prowadzimy placówkę 
medyczną, to w naszym ob-
szarze zainteresowań musi 
być wszystko: od zamówień 
publicznych, przepisów po-
datkowych przez kodeks 
pracy oraz ustawy zawodo-
we, m.in. o zawodzie lekarza, 
o zawodzie pielęgniarki i po-
łożnej, kwestie praw pacjen-
tów, ustawy o świadczeniach 
zdrowotnych oraz o działal-
ności leczniczej po regula-
cje NFZ. I nagle robi się nam 
przepotężny zbiór przepisów, 
które trzeba umieć przeczy-
tać łącznie, a to jest bardzo 
trudne. Do tego jakość le-
gislacji w ochronie zdrowia 
jest słaba – wylicza Rafał Ja-
niszewski.

Czy w takim razie można 
w ogóle mówić o takiej dzie-
dzinie jak prawo medyczne? 

– Jeżeli mielibyśmy powie-
dzieć, co się mieści w tym 
pojęciu, to musielibyśmy 
wskazać wszystkie artykuły 
i paragrafy, które mają za-
stosowanie w prowadzeniu 
działalności leczniczej, w każ-
dej praktyce, wszystkie akty 
normatywne i wykonawcze 
regulujące ochronę zdrowia 
jako taką, nie tylko tę związa-
ną z NFZ, ale i prywatną – do-
daje Rafał Janiszewski.

Stała współpraca czy 
okazjonalny telefon?

Podobno w Stanach Zjedno-
czonych lekarz ma zawsze 
w portfelu kartę kredyto-
wą, prawo jazdy i wizytówkę 
swojego prawnika. Nasi roz-
mówcy są zgodni, że nieba-
wem podobnie będzie i w Pol-
sce. A przynajmniej powinno 
tak być. 

– Moim zdaniem praw-
nik jest potrzebny każdemu 
lekarzowi. Rozmawiałam 
ostatnio z lekarzem w wie-
ku 50+, którzy stwierdził, że 
młodzi powinni teraz mieć 
swojego prawnika od same-
go początku kariery. Na tele-
fon, by mogli się skonsulto-
wać z nim w każdej sytuacji. 
Rzeczywiście warto, by lekarz 
miał zawsze w portfelu jego 
wizytówkę – mówi Karolina 
Podsiadły-Gęsikowska. 

Na razie nie jest to jednak 
regułą. Współpraca lekarza 
z prawnikiem to wciąż czę-

ściej telefon w sytuacji kry-
zysowej niż codzienne do-
radztwo. 

– Ludzie najczęściej przy-
chodzą do prawnika, gdy już 
mają problem. I również 
wśród lekarzy wciąż więk-
sze zapotrzebowanie jest 
na prawników, którzy będą 
problemy rozwiązywali. Ale 
zwiększa się też i na tych, 
którzy będą je likwidowali 
w zarodku. Ja współpracu-
ję z lekarzami, którym po-
magam np. zarządzać do-
kumentacją medyczną, bo 
mamy od niedawna nowe 
rozporządzenie i wiele osób 
nie wie, jak je stosować, a nie 
chcą się tego dowiadywać na 
etapie rozwiązywania jakie-
goś sporu. To wciąż jednak 
jest kwestia kosztów. War-
to jednak podkreślać, że 
jak się zawczasu zainwe-
stuje w porady prawnika, 
to można uniknąć o wiele 
bardziej kosztownych od-
szkodowań – mówi Marcin 
Bogdanowicz.

Nieco inaczej jest w przy-
padku placówek medycz-
nych, zwłaszcza dużych. 
Zdaniem Rafała Janiszew-
skiego lecznica nie może 
funkcjonować bez oparcia 
prawnego. – Mam poważ-
ną wątpliwość, czy jesteśmy 
w stanie sprawić, żeby był to 
jeden prawnik na jedną pla-
cówkę. Bo musieliby być to 
ludzie, którzy mają bardzo 
wszechstronną wiedzę. Dla-
tego szpitale częściej korzy-
stają z kancelarii, z zespo-
łów prawnych. To uważam 
za rozwiązanie optymalne, 
bo wtedy zespół prawników 
specjalizujących się w ja-
kiejś dziedzinie jest w sta-
nie kompleksowo spojrzeć 
na problem placówki me-
dycznej – mówi. 

Dzięki temu jedna kance-
laria może mieć pod opie-
ką kilka lecznic. Często też 
współpracują one ze sobą. 
– Ja współpracuję z kancelarią 
adwokacką, bo nie świadczę 
usług stricte adwokackich. Ta 
kancelaria zatrudnia kilku-
dziesięciu prawników, działa 

m.in. w Poznaniu, Warsza-
wie, Berlinie, obsługuje kil-
kadziesiąt szpitali w zakresie 
postępowań sądowych, admi-
nistracyjnych, głównie doty-
czy to zastępstwa procesowe-
go – mówi Rafał Janiszewski.

Jak podkreśla, placówki 
medyczne są bardzo wyma-
gającymi klientami. – Wycho-
dzą z założenia, że prawnik 
odpowie na każde pytanie, 
sporządzi umowę i spraw-
dzi specyfikację przetargo-
wą. Odpowiedzialność jest 
przeogromna i wieloobsza-
rowa. Klient szpitalny bardzo 

często nie próbuje sam roz-
wiązać problemu. Zostawia 
rozstrzygnięcie prawnikowi, 
wychodząc z założenia: mam 
na to kwit od prawnika i je-
stem czysty – mówi. 

Ale i on dostrzega zwięk-
szone zapotrzebowanie na 
swoje usługi wśród indywi-
dulanych praktyk lekarskich 
i pracuje właśnie nad przy-
gotowaniem dla nich oferty. 

– Zdaję sobie sprawę z tego, 
że lekarza może nie być stać 
na wynajęcie kancelarii praw-
nej, a on też chce mieć poczu-
cie bezpieczeństwa, możli-
wość konsultacji, np. gdy ma 
do podpisania umowę albo 
czeka go kontrola – wskazuje.

Zdaniem Marcina Bogda-
nowicza lekarze coraz śmielej 
wchodzą w spory z NFZ, np. 
nie zgadzając się z interpre-
tacją funduszu w kwestii re-
fundacji leków. – Bronią swo-
ich racji i często to się udaje 
– podkreśla. 

Prawo medyczne to rów-
nież sprawy o błędy medycz-
ne. – Ludzie coraz częściej 
chcą dochodzić swoich praw 
w takich przypadkach, a to 
są duże, kasowe sprawy, by-
wają też medialne. O takich 
klientów kancelarie potra-
fią się bić, a klienci, którzy 
są świadomi, z jaką sprawą 
przychodzą i że można się 
umówić z pełnomocnikiem 
na procent, potrafią nawet 
zrobić casting na kancelarię 
– mówi Marcin Bogdanowicz.

Są prawnicy, którzy w ta-
kich sprawach z zasady re-
prezentują tylko pacjentów 
albo tylko lekarzy, chcąc unik-
nąć potencjalnego konfliktu 
interesów. – Można sobie 
oczywiście wyobrazić, że są 
klienci, którym może to prze-

szkadzać, ale można też spoj-
rzeć na to inaczej, nie jak na 
konflikt, ale szansę zdobycia 
szerszego doświadczenia. 
Nawet jeśli się występuje po 
obu stronach tej symbolicz-
nej barykady, to jednak za-
wsze broni się tych samych 
wartości, niezależnie od tego, 
czy to jest dobre imię lekarza 
czy prawa pacjenta – przeko-
nuje. I dodaje, że pracując i z 
pacjentami, i z lekarzami, ła-
twiej zrozumieć ich potrzeby. 
– Jestem przekonany, że około 
połowy spraw medycznych, 
które znajdują finał w sądzie, 
zwłaszcza tych, gdzie nie do-
szło do poważnego uszczerb-
ku na zdrowiu, można by 
uniknąć, gdyby lekarz potrafił 
wyciągnąć rękę, przeprosić. 
Pacjentom częściej zależy 
na przyznaniu im racji niż 
na pieniądzach z odszkodo-
wania – ocenia Marcin Bog-
danowicz. 

Braki w edukacji?

A jak jest ze znajomością pra-
wa wśród medyków? Zdaniem 
Marcina Bogdanowicza – tak, 
jak w całym społeczeństwie, 
zależy to od człowieka i nie 
można generalizować. – Na 
studiach lekarskich do kursu 
z prawa medycznego nie pod-
chodzi się zbyt poważnie, wy-
chodząc z założenia, że to, co 
jest niezbędne, przyswoi się 
w praktyce, w trakcie pracy. 
I zwykle tak jest, nawet jeśli 
opiera się to bardziej na po-
wszechnych przekonaniach 
niż rzetelnej wiedzy – oce-
nia. Często jednak okazuje 
się, że zapomina się to, cze-
go nie stosuje się na co dzień. 
Problem pojawia się, gdy na-
gle jest to potrzebne. Widać 
to doskonale teraz, w czasie 

epidemii, kiedy stosowane są 
przepisy ustawy o zwalczaniu 
chorób zakaźnych. 

Karolina Podsiadły-Gęsi-
kowska przekonuje, że le-
karz to jeden z nielicznych 
zawodów, w którym oprócz 
merytorycznej wiedzy ze 
swojej dziedziny trzeba znać 
też mnóstwo innych przepi-
sów, żeby móc się bezpiecz-
nie poruszać w tym, co się 
robi. Jednak w jej opinii po-
ziom tej wiedzy wśród leka-
rzy jest na marnym pozio-
mie. – Pewnie dlatego, że to 
trudna i czasochłonna praca, 
która wymaga nieustanne-
go dokształcania się. Na stu-
diach medycznych też jest 
mnóstwo wiedzy do przy-
swojenia i prawo, którego 
przecież przyszli lekarze się 
uczą, jest zwykle traktowane 
po macoszemu. Skutek jest 
taki, że lekarze nie znają ani 
swoich podstawowych praw 
ani obowiązków – mówi. 

Tymczasem, jak podkreśla, 
jako niezbędne minimum 
wystarczy kodeks etyki lekar-
skiej. – Reguluje on tak na-
prawdę wszystko to, co leka-
rze powinni wiedzieć, określa 
ramy prawne, w jakich lekarz 
może się poruszać. Uważam, 
że to dobra podstawa praw-
na dla lekarza – ocenia praw-
niczka.

Zdaniem Marcina Bogda-
nowicza prawnicy mają na 
tym polu wiele do zrobie-
nia, m.in. dlatego powstaje 
coraz więcej wyspecjalizo-
wanych stron o prawie dla 
medyków. – Lekarze coraz 
częściej szukają informacji 
na temat prawa, a na blogu 
prowadzonym przez praw-
nika mogą znaleźć rzetelną 
wiedzę – konkluduje.  ©℗

Każda praktyka pod opieką prawnika, 
czyli o doradzaniu branży medycznej

Podobno w Stanach Zjedno czonych 
lekarz ma zawsze w portfelu kartę 
kredyto wą, prawo jazdy i wizytów kę 
swojego prawnika. Nie bawem podobnie 
będzie i w Polsce. A przynajmniej 
powinno być

 służba zdrowia  Wśród lekarzy buduje się świadomość, że potrzebują 
wsparcia prawnego, ale też, że powinni się skupić na pacjencie i ktoś 
inny musi się tym zająć. Warto wyjść do nich z ofertą n  Bliscy poszkodowanego pacjenta 

z prawem do rekompensaty
Uchwała siedmiu sędziów SN z 27 marca 
2018 r. (sygn. akt III CZP 60/17), zgodnie 
z którą sąd może przyznać zadośćuczy-
nienie za krzywdę osobom najbliższym 
poszkodowanego, który doznał ciężkie-
go i trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
W praktyce to uchwała korzystna dla 
poszkodowanych i ich rodzin, zaś nie 
po myśli szpitali, w których docho-
dzi do popełnienia błędów medycznych. 
W polskim prawie nie budziło wątpliwo-
ści, że sąd może przyznać najbliższym 
członkom rodziny zmarłego zadość-
uczynienie za doznaną krzywdę, żaden 
z przepisów nie odnosi się jednak do przy-
padku, gdy poszkodowany znajduje się 
w stanie terminalnym lub wegetatyw-
nym. Sąd Najwyższy potwierdził, że jest 
to możliwe. Sprawa dotyczyła dziewczyn-
ki, która wskutek błędu lekarskiego po-
pełnionego podczas porodu urodziła się 
z ciężką niepełnosprawnością. Rodzice 
pozwali szpital, żądając ponadmilionowe-
go zadośćuczynienia oraz kilkuset tysięcy 
odszkodowania. W toku postępowania 
sądowego pojawiła się wątpliwość, czy 
bliscy poszkodowanego pacjenta mogą 
liczyć na zadośćuczynienie za zerwanie 
więzi rodzinnych.

n  Pacjent nie może być traktowany 
wyłącznie jako przedmiot rozliczeń 
między NFZ a szpitalem

Wyrok WSA w Warszawie z 2 grudnia 
2019 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1869/19), który 
uwzględnił skargę rzecznika praw obywa-
telskich i uchylił decyzję ministra zdrowia 
w sprawie zgody na pokrycie kosztów leku 
w ramach ratunkowego dostępu do tech-
nologii lekowej (RDTL). Sąd stwierdził, że 

pacjent ma prawo zabierać głos w postępo-
waniach dotyczących finansowania lecze-
nia w ramach RDTL, choć minister  uznał, 
że przy podejmowaniu decyzji o tym, czy 
sfinansować ratunkowy dostęp do tech-
nologii lekowej, stroną postępowania jest 
tylko szpital, który wnioskuje o lecze-
nie. W przypadku utrwalenia się tej linii 
orzeczniczej minister będzie musiał za-
pewnić pacjentom możliwość czynnego 
udziału w postępowaniach w tym przed-
miocie (np. zawiadomić o jego wszczę-
ciu i o możliwości wypowiedzenia się co 
do zebranego materiału, przesłać decyzję 
z pouczeniem o możliwości jej zaskarże-
nia). Pacjent będzie mógł przedstawiać 
wszystkie te okoliczności, które dotyczą 
jego stanu zdrowia, a które w jego ocenie 
mogą mieć znaczenie przy rozstrzyganiu 
sprawy. Będzie miał możliwość kontroli 
legalności praktyki stosowania RDTL, np. 
przez zaskarżenie decyzji do sądu admi-
nistracyjnego i popieranie propacjenckiej 
wykładni prawa.

n  Przy podejmowaniu decyzji o refunda-
cji leku ważny jest interes obywatelski

Wyrok NSA z 17 lipca 2018 r. (sygn. akt II 
GSK 844/18), który uchylił orzeczenie WSA 
i decyzję ministra zdrowia niekorzystne 
dla pacjentki stającej się o refundację leku 
uśmierzającego ból. Orzeczenie zaskar-
żyła skargą kasacyjną do NSA pełnomoc-
niczka pacjentki, zarzucając, że sąd nie 
uwzględnił faktu, że decyzja ministra nie 
opierała się na indywidualnej ocenie stanu 
pacjentki i jej zdrowia. Do postępowania 
przystąpił rzecznik praw obywatelskich, 
powołując się na gwarantowane przez 
konstytucję prawo do godności, ochrony 
zdrowia i życia ludzkiego. Ostatecznie mi-
nister wydał zgodę na refundację.

Ważne orzeczenia ze zdrowiem w tle
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Rozwiązania informatycz-
ne wspierające proces dy-
daktyczny stają się na wielu 
uczelniach codziennością. 
W przypadku niektórych uni-
wersytetów były one rozwi-
jane od lat, w innych zaś ich 
szybsze wdrażanie wymusiła 
teraz epidemia koronawiru-
sa. W tej sytuacji poza przej-
ściem z zajęć stacjonarnych 
na tryb online, wprowadze-
niem zdalnego zaliczania 
przedmiotów i zdawania eg-
zaminów dyplomowych rów-
nie ważnym udogodnieniem 
dla studentów jest to, że co-
raz więcej administracyjnych 
formalności mogą załatwić 
drogą elektroniczną. W efek-
cie kolejki przed dziekana-
tami – i to nie tylko w cza-

sie walki z epidemią – mają 
szansę przejść do historii.

Dokumenty na maila

Standardem jest oczywiście 
możliwość zapisania się na 
zajęcia drogą elektroniczną, 
zmiany lub dopisania się do 
grupy, sprawdzenie ocen czy 
zamawianie książek i prze-
dłużanie wypożyczeń w bi-
bliotece. Natomiast np. na 
Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika (UMK) w Toruniu 
system USOS pozwala m.in. 
na składanie wniosków o po-
moc materialną, zakwatero-
wanie w akademiku, urlop 
dziekański, powtarzanie 
roku, indywidualną organi-
zację studiów, warunkowy 
wpis na następny etap stu-
diów.

– Student może też pocztą 
elektroniczną lub tradycyj-

ną otrzymać zaświadczenia 
o byciu studentem, pobiera-
nych stypendiach, wyliczonej 
średniej, a także kartę prze-
biegu studiów i okresowych 
osiągnięć – mówi Ewa Walu-
siak-Bednarek z UMK.

Elektroniczne karty obie-
gowe i osiągnięć oraz indeks 
elektroniczny funkcjonują na 
Uniwersytecie Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego.

Z kolei na Akademii Leona 
Koźmińskiego (ALK) działa 
specjalna platforma myKoź-
miński, która umożliwia stu-
dentom dostęp do informacji 
o ich procesie dydaktycznym 
oraz na obieg dokumentów.

– Wszystkie wnioski i po-
dania studentów są załatwia-
ne przez tę platformę. Tylko 
jeśli potrzebują oni doku-
mentu w formie papiero-
wej, to wysyłamy go pocztą 

– tłumaczy Ewa Wiśniewska, 
kierownik dziekanatu Kole-
gium Prawa ALK. Dodaje, że 
na skutek ostatniej zmiany 
przepisów również proces 
składania prac dyplomowych 
będzie odbywał się zdalnie 
– poprzez myKoźmiński. Stu-
dent nie będzie więc musiał 
przychodzić do dziekanatu 
z dokumentami i wydruko-
waną pracą dyplomową. Po-
nadto w kolejnych miesią-
cach ALK planuje uprościć 
realizację praktyk studenc-
kich, co ma sprowadzać się 
do wyeliminowania obiegu 
dokumentów papierowych, 
wprowadzić elektroniczną 
formę aktu ślubowania oraz 
uruchomić e-wnioski o sty-
pendia.

Czas na e-teczkę

Dzięki procesowi informa-
tyzacji coraz krótsza staje 
się lista spraw, które wciąż 
wymagają wizyty w dzieka-
nacie. Wciąż znajdują się na 
niej odbiór dyplomu ukoń-

czenia studiów i suplemen-
tu do niego. Osobiście trzeba 
także załatwiać formalności 
związane z legitymacją stu-
dencką (konieczny jest od-
ręczny podpis), a potem cy-
klicznie przedłużać okres jej 
ważności poprzez uzyskanie 
specjalnego hologramu, który 
należy nakleić na dokumen-
cie (choć akurat z uwagi na 
epidemię teraz została ona 
przedłużona automatycznie). 
Co ważne, kolejne uczelnie 
– m.in. Uniwersytet Gdański 
– przymierzają się do wdro-
żenia mLegitymacji w for-
mie aplikacji na smartfon, 
która stanowi potwierdze-
nie wszystkich studenckich 
uprawnień tak jak dokument 
plastikowy. 

Wyzwaniem na przyszłość 
pozostaje natomiast elektro-
niczna teczka studenta. Wy-
nika to stąd, że powinna mieć 
taką samą zawartość jak tecz-
ka tradycyjna, a nie wszyst-
kie dokumenty mają postać 
elektroniczną. 

– Największym proble-
mem są dokumenty rekru-
tacyjne, czyli poświadczona 
przez uczelnię kopia matury 
albo dyplomu ukończenia 
studiów pierwszego stopnia. 
Zgodnie z obecnymi prze-
pisami trzeba je dostarczyć 
osobiście lub dosłać pocztą. 
Gdyby była możliwość, aby 
zamiast matury umieszczać 
w teczce studenta potwier-
dzenia z Krajowego Rejestru 
Matur (KReM), kandydat 
nie musiałby do nas przy-
chodzić i łatwiejsze byłoby 
stosowanie elektronicznej 
teczki studenta, do której 
trzeba zeskanować świadec-
two dojrzałości – tłumaczy 
Ewa Wiśniewska.

Inną przeszkodą jest brak 
elektronicznych dyplomów. 
Nad konkretnymi rozwią-
zaniami, które mają pomóc 
w likwidacji tych barier, pra-
cuje specjalny zespół powo-
łany przez ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego. 

 ©℗
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Wydział Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku rozpoczął wła-
śnie realizację projektu badaw-

czego pt. „Prawne przyczyny 
nieprawidłowego oceniania 
egzaminów maturalnych w Pol-
sce”, finansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki. 
Kierownikiem projektu został 
Łukasz Kierznowski. Badania 
wpisują się w kwestie zasygna-
lizowane przez Najwyższą Izbę 
Kontroli.

Jak MEN ocenia działalność 
CKE? NIK twierdzi, że CKE nie 
zrealizowała części zaleceń po 
poprzedniej kontroli dot. egza-
minów zewnętrznych.
Wszystkie zalecenia NIK, które 
zostały uznane za zasadne, zo-
stały zrealizowane. Są to m.in. 
ujednolicona procedura wglą-
du do prac egzaminacyjnych 
i proces odwoławczy. Niektó-
rych zaleceń nie da się jednak 
wdrożyć ze względów praw-

nych. Dla przykładu wprowa-
dzenie pełnej transparentności  
arkuszy uniemożliwia wykorzy-
stanie tzw. zadań kotwiczących.  
Są one niezbędne, aby możliwe 
było zrealizowanie zalecenia 
NIK dotyczącego porównywal-
ności wyników egzaminów po-
między sesjami. Były też takie 
zalecenia, których realizacja nie 
była uzasadniona, np. dokona-
nie całościowej ewaluacji syste-
mu egzaminacyjnego.
System ten jest ewaluowany na 
bieżąco. Jego działania są oce-
niane nie tylko przez MEN, ale 
przede wszystkim przez dyrek-
torów, nauczycieli, uczniów, 
ich rodziców, szkoły wyższe. 
Wyniki ankiety, którą Izba 
przeprowadziła wśród ponad  
7 000 dyrektorów szkół i ponad  
13 000 egzaminatorów, rów-

nież stanowią ewaluację sys-

temu i pokazują wiele korzyst-
nych zmian.

Jaka jest, zdaniem MEN, przy-
czyna błędów w nocenianiu eg-
zaminów? Dlaczego mimo wy-
szkolonych egzaminatorów, 
jednolitych zasad oceniania 
oraz wewnętrznych procedur, 
nadal dochodzi do pomyłek?
Odpowiedź jest prosta: czyn-
nik ludzki. CKE i OKE dokładają 
wszelkich starań, aby zapew-

nić najwyższą jakość ocenia-
nia. Każda osoba, która chce 
zostać egzaminatorem, prze-
chodzi kilkudziesięciogodzin-
ne szkolenie zakończone egza-
minem. Przed przystąpieniem 
do prac w danej sesji, każdy 
egzaminator bierze udział 
w przeprowadzanych przez 
OKE quizach on-line. Ich wyniki 
są brane pod uwagę podczas 
wyznaczania egzaminatorów.  
Co roku egzaminatorzy prze-
chodzą dodatkowe kilkugo-
dzinne szkolenia dotyczą-
ce zasad oceniania. Każdy 
egzaminator pracuje w 
zespole egzaminatorów kiero-
wanym przez przewodniczą-
cego, który wspólnie z tzw.  
weryfikatorem monitorują ja-
kość pracy każdego egzamina-
tora. Co również istotne, ok. 
10% prac jest sprawdzana dwu-
krotnie.
Wszystkie te działania nie wy-
eliminują jednak zwykłego 
ludzkiego błędu, wynikającego 
chociażby z chwilowej nieuwa-
gi albo zmęczenia. Egzamina-
torzy pracują ze świadomością 
ogromnej odpowiedzialności. 
Oczywiście nie ma systemów, 
w których nie zdarzają się po-
myłki. Z tego m.in. powodu 
istnieje rozbudowana ścieżka 
odwoławcza. W przypadku eg-
zaminu maturalnego przewidu-

je ona dwie instancje odwoław-

cze: dyrektor OKE i Kolegium 
Arbitrażu Egzaminacyjnego.
Wiele systemów takie ścieżki 
zawiera, ale – o ile mi wiadomo 
– tylko nasza jest dwuinstancyj-
na.

NIK skrytykowała niski próg 
(30%) wymagany do zdania 
matury. Krytykuje się go także 
w środowisku akademickim, 
wskazując, że dopuszcza on do 
studiów osoby bez odpowied-
niego przygotowania.
Próg zdawalności nie ma wpły-
wu na „dopuszczenie do stu-
diów osób bez odpowiednie-
go przygotowania”. Warunki 
rekrutacji określa każda szkoła 
wyższa na swoje potrzeby. Są 
uczelnie (np. UJ), które uzna-
ją wyniki matury wyłącznie na 
poziomie rozszerzonym. Co 
więcej – w przypadku niektó-
rych kierunków ustalony jest 
minimalny wynik na poziomie 
rozszerzonym, od którego 
kandydat może w ogóle być 
przyjęty. Tak ustawiona po-
przeczka bez wątpienia umoż-
liwi wybranie osób najlepiej 
przygotowanych. Jeżeli jed-
nak uczelnia przyjmuje abitu-
rientów, którzy uzyskali 30% 
punktów z egzaminu na pozio-
mie podstawowym, musi być 
świadoma, że mogą oni nie 
być najlepszymi studentami. 
Narzekanie tylko na egzamin 
maturalny jest więc nieuzasad-
nione. Zdanie egzaminu na po-
ziomie podstawowym to wy-
łącznie wskazówka, że można 
w ogóle myśleć o podjęciu stu-
diów.

Od 2023 r. w egzaminie matu-
ralnym wprowadzony zostanie 
próg zdawalności dla egzami-
nu z jednego przedmiotu na 
poziomie rozszerzonym. Każ-
da uczelnia, ustalając kryteria 
rekrutacji, będzie więc mogła 
mieć pewność, że może wy-

magać co najmniej jednego 
przedmiotu na tym poziomie 
zdanego na co najmniej 30%.  
Czy jednak przyjmować ma-
turzystów z najniższym wyni-
kiem, pozostanie nadal autono-
miczną decyzją uczelni.
 
Egzamin maturalny to niemal 
wyłączne kryterium rekrutacji 
na studia, mimo że maturą za-
rządza się na poziomie oświa-
ty. Jak w tym zakresie układa 
się współpraca między MEN 
a MNiSW? Czy mamy w Polsce 
ponadresortową politykę edu-
kacyjną?
Współpracę pomiędzy MEN 
a MNiSW w tym zakresie oce-
niam bardzo dobrze. Propo-
nowane przez MEN zmiany 
w egzaminie maturalnym są 
szczegółowo konsultowane 
z MNiSW. Ocena tego resortu 
stanowi istotną wskazówkę 
dla celowości projektowanych 
regulacji. Podobnie MNiSW 
projektując przepisy w usta-
wie Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, współpra-
cowało z MEN, które szcze-
gółowo wówczas analizowało 
regulacje dotyczące rekrutacji 
w kontekście egzaminu matu-
ralnego.

Jestem pewien, że pozytyw-

ne efekty współpracy obu re-
sortów, a także zmiany doty-
czące egzaminu maturalnego 
zostaną zauważone również 
w projekcie badawczym re-
alizowanym na Uniwersyte-
cie w Białymstoku, a kiero-
wanym przez Pana Łukasza 
Kierznowskiego. Chętnie za-
poznam się z jego wynikami.  
Cieszę się, że ta tematyka 
znajduje się w orbicie zainte-
resowań także młodych na-
ukowców. Być może praca ta 
przyniesie istotne ustalenia,  
które będą mogły być zastoso-
wane w przyszłych rozwiąza-
niach prawnych.

Nauka powinna inspirować praktykę
Rozmowa z Ministrem Edukacji Narodowej 
Dariuszem Piontkowskim

Projekt realizowany przez Wydział Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku to wyraz społecznej odpowiedzialności 
uniwersytetu. Przewiduje się, że wyniki badań, identy-
fikując przyczyny tego ważnego i obserwowanego od 
lat problemu, będą miały istotny wpływ na sprawy spo-
łeczne oraz pozwolą sformułować rekomendacje dla 
prawodawcy i organów stosujących prawo.

Łukasz Kierznowski
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– Gdybym chciał zliczyć 
osoby, które na spotkaniach 
autorskich lub w internecie 
mówiły, że zdecydowały się 
pójść na prawo po lekturze 
„Chyłki”, musielibyśmy na 
rozmowę poświęcić parę go-
dzin – śmieje się Remigiusz 
Mróz, jeden z najpopular-
niejszych autorów krymi-
nałów, a jednocześnie doktor 
nauk prawnych. – Wydaje mi 
się, że lektura kryminałów, 
szczególnie prawniczych, 
często staje się inspiracją 
do podjęcia takich studiów. 
W końcu ile jest osób, które 
od urodzenia wiedzą, co będą 
chciały robić? Zazwyczaj musi 
wystąpić jakiś impuls i często 
przychodzi on właśnie z po-
pkultury – dodaje.

Do nauki prawa poprzez 
czytanie kryminałów w dzie-
ciństwie przyznaje się Jacek 
Dubois, znany adwokat, czło-
nek Trybunału Stanu. Na po-
mysł taki wpadł, mając osiem 
lat, zafascynowany pracą ojca 
– Macieja Dubois. – Zdecydo-
wałem, że tak jak on zosta-
nę obrońcą w sprawach kar-
nych. Postanowiłem zacząć 
się przygotowywać do przy-
szłego zawodu i uznałem, że 
najlepszą metodą będzie wła-
śnie studiowanie krymina-

łów. Edukację rozpocząłem 
od „Wszystko czerwone” 
i „Krokodyl w krainie Karo-
liny ” Joanny Chmielewskiej, 
które czytała mi mama. Po-
tem już samodzielnie prze-
szedłem do lektur klasyków 
gatunku: Raymonda Chan-
dlera, Rossa Macdonalda, Fre-
dericka Forsytha czy Alistaira 
MacLeana. Nadal jestem mi-
łośnikiem kryminałów, jed-
nak nie mam już takiej wiary 
w ich samodzielny charakter 
edukacyjny – mówi.

Kto czyta, może pobłądzić

Kryminały są pisane zarówno 
przez fachowców: sędziów, 
prokuratorów, adwokatów 
czy wykładowców, którzy 
starają się zachować w swo-
ich powieściach realia postę-
powań karnych, jak i laików. 

– Przywołując zatem na 
egzaminie z prawa pro-
cedurę poznaną w czasie 
lektury powieści, możemy 
sromotnie polec. W powie-
ściach kryminalnych opisy-
wane są jednak konkretne 
kazusy prawne, zachowania 
śledczych, prokuratorów, ad-
wokatów czy sędziów. Może-
my je analizować i oceniać 
z punktu widzenia zgodno-
ści z procedurami, jak rów-
nież skuteczności podej-
mowanych działań – mówi 
Jacek Dubois. 

Sam uczy prawa na przy-
kładzie fabuł filmowych. 
– Napisałem książkę „Mor-
dowanie na ekranie”, która 
jest analizą znanych thril-
lerów sądowych. Śledząc 
zachowania filmowych bo-
haterów, wyjaśniam, jakie 
instytucje prawa są stoso-
wane i badam, czy przyjęta 
przez bohaterów metoda jest 
optymalna z punktu widze-
nia celu, który zamierzają 
osiągnąć. Wraz ze studen-
tami zastanawiam się, czy 
przyjmując inną linię oskar-
żenia lub obrony można by 
było osiągnąć lepszy rezul-
tat. Taką analizę można pro-
wadzić niezależnie od tego, 
czy pisarz lub reżyser trzyma 
się realiów prawniczych. Je-
śli twórcę ponosi fantazja, to 
też dobrze, bo uczymy się od-
różniać prawnicze powieści 
fantasty od tych, w których 
twórca, opisując realia praw-
nicze, stąpa twardo po ziemi 
– przekonuje Jacek Dubois.

Jego zdaniem twórcy kry-
minałów nie muszą trzymać 
się realiów prawnych, bo 
sztuka nie może być ogra-
niczana. – Nie przynosi to 
szkody, bo dobrą lekcją dla 
świadomego czytelnika jest 
wykształcenie umiejętności 
odróżnienia fantazji twórczej 
od realiów regulacji praw-
nych – dodaje.

– Moim zdaniem autorzy 
kryminałów nie tyle mogą, 
ile muszą pozwolić sobie 
na szeroką licentia poetica. 
W przeciwnym wypadku 
z góry skazują się na poraż-
kę, bo zakują w kajdany orga-
nizm, który musi cieszyć się 
pełną wolnością – przekonuje 
Remigiusz Mróz.

Diana Brzezińska, autorka 
książek kryminalnych i jed-
nocześnie aplikantka rad-
cowska, przyznaje, że stara 
się trzymać realiów i przemy-
cać w powieści podstawowe 
fakty – np. to, że śledztwo 
prowadzi prokurator, a poli-
cja wykonuje zlecone czynno-
ści albo że podejrzany składa 
wyjaśnienia – jednak kiedy 
fabuła tego wymaga, odcho-
dzi od nich równie łatwo. 
– Nie zależy mi na tworze-
niu podręcznika prawnego, 
lecz ciekawej i lekkiej w od-
biorze historii dla wszystkich 
– mówi.

– Wychodzę z założenia, że 
od autentyzmu ważniejsze są 
emocje oraz adrenalina. Jed-
nakże bez odlatywania w ko-
smos fantazji – zastrzega za-
strzega Max Czornyj, pisarz 
i adwokat. 

Deklaruje, że stara się trzy-
mać właściwej nomenklatury 
oraz ogólnych ram polskiego 
systemu karnego – zarówno 
materialnego, jak i formal-
nego – o ile nie spowalnia to 
przesadnie akcji. – Wiem jed-
nak, że wielu pisarzy, czy to 
z braku wiedzy, czy całkowi-

cie świadomie, prowadzi akcję 
rzekomo osadzoną w Polsce, 
lecz w oparciu, jeśli w ogóle, 
o amerykańskie, filmowe re-
alia. To oczywiście indywidu-
alna sprawa każdego autora 
i nie mnie to oceniać, jednak 
studentów prawa przestrze-
gałbym przed cytowaniem na 
egzaminie paragrafów wyczy-
tanych w powieści kryminal-
nej... To może być ryzykowny 
zabieg i zamiast deski ratun-
ku, gwóźdź do trumny – pod-
kreśla. 

Remigiusz Mróz żartuje, że 
procedury należy dogłębnie 
poznać, by potem z czystym 
sercem je ignorować. Zapew-
nia jednak, że sam trzyma się 
ogólnych zasad prawa, bo sta-
nowią trzon nie tylko na-
szego, lecz także większości 
europejskich systemów po-
wstałych przez przyswojenie 
prawa rzymskiego.

Powieść to nie podręcznik

Diana Brzezińska jest zdania, 
że wykształcenie prawnicze 
niekiedy utrudnia pisanie po-
wieści. – Oczywiście dobrze 
jest orientować się, jak wy-
gląda prawdziwe śledztwo, 
jak przebiega rozprawa są-
dowa albo wnętrze zakładu 
karnego. Czasami jednak 
znalezienie odpowiednich 
przepisów, ich przeanalizo-
wanie, a później próba od-
zwierciedlenia ich w powieści 
nastręczają sporo trudności, 
niekiedy trzeba świadomie 
zrezygnować z realności na 

korzyść fabuły. Bywa to dla 
mnie trudne – przyznaje.

W przypadku Remigiu-
sza Mroza jest odwrotnie. 
– Z pewnością ułatwia, bo 
w istocie daje podstawy, któ-
rych bez wykształcenia praw-
niczego po prostu trzeba się 
nauczyć. Nie mam na myśli 
tylko procedur związanych 
ze śledztwem czy dochodze-
niem, lecz także wiedzę o sa-
mym zjawisku przestępstwa 
– wyjaśnia. 

Czy pisarze będący jedno-
cześnie prawnikami mają 
ambicje, aby czegoś czytel-
ników nauczyć? – W pewnym 
sensie tak, ale nie jeśli chodzi 
konkretnie o polskie prawo, 
raczej o ogólne zasady, któ-
re są uniwersalne w każdym 
demokratycznym społeczeń-
stwie. Jedynym wyjątkiem 
jest konstytucja, bo w tym 
względzie trzymam się lite-
ry prawa co do joty – mówi 
Remigiusz Mróz.

Max Czornyj zapewnia, 
że jeśli edukuje, to nie czy-
ni tego z premedytacją. 
– Bardziej istotne jest dla 
mnie skłanianie do stawia-
nia pytań. Społeczeństwu 
potrzebniejsza jest świado-
mość, w jak wielu kwestiach 
warto zwrócić się do specja-
listy. Często z byle bólem gło-
wy idziemy do lekarza, a w 
sprawach, które mogą ten ból 
znacznie spotęgować, uzna-
jemy, że nie ma sensu kon-
sultować się z adwokatem 
– konkluduje.  ©℗

Emocje i adrenalina, ale bez odlatywania w kosmos fantazji
 literatura   Kryminału lepiej nie traktować jak źródła 
wiedzy na temat polskich procedur prawnych

  REKLAMA
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Stosowanie rozwiązań or-
ganizacyjnych, które mają 
minimalizować szerzenie 
się koronawirusa, w kance-
lariach prawnych nie było 
wielkim problemem. No-
woczesne technologie już od 
dłuższego czasu ułatwiają im 
kontakty z klientami.

Liczy się czas

–  Od wielu lat głównym 
narzędziem naszej pracy jest 
internet. Rozmowy toczą się 
e-mailowo, tak samo prze-
syłane są dokumenty, opinie 
prawne oraz projekty umów 
przygotowywane przez praw-
ników. Całkiem normalna 
jest sytuacja, w której praw-
nicy na żywo w ogóle nie po-
znają swoich klientów, a oso-
biste spotkania odbywały się 
tylko w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach, więc 
w praktyce było ich bardzo 
mało – informuje Bartłomiej 
Raczkowski, adwokat i part-
ner w Kancelarii Prawnej 
Raczkowski.

Dodaje, że obecnie takie 
spotkania na żywo zupełnie 
zniknęły i zostały zastąpione 
przez telekonferencje w apli-
kacji Teams, która okazała 
się wygodnym narzędziem 
w codziennej pracy.  Dlatego 

paradoksalnie właśnie teraz 
prawnicy częściej niż zazwy-
czaj widują swoich klientów.

Również Krzysztof Za-
krzewski, partner zarządza-
jący w Kancelarii DZP, prze-
konuje, że praca online była 
czymś całkiem normalnym, 
a sięganie po najnowsze 
technologie, m.in. platfor-
my do pracy grupowej z do-
kumentami elektronicznymi, 
jest od wielu lat normą.

– Oczywiście w obecnej 
sytuacji korzystanie z tych 
udogodnień technologicz-
nych zdecydowanie się na-
siliło – dodaje.

Łukasz Chruściel, rad-
ca prawny z Kancelarii PCS 

Paruch Chruściel Schiffter, 
wskazuje, że osobiste spotka-
nia z klientami odbywają się 
najczęściej przy rozpoczęciu 
współpracy. Jednocześnie 
duże znaczenie ma to, jacy 
klienci korzystają z doradz-
twa prawnego.

– W naszym przypadku 
są to wyłącznie klienci biz-
nesowi, dla których liczą 
się przede wszystkim czas, 
sprawne działanie i koszty. 
Zależy im też na jakości usług 
i nie wahają się zatrudnić 
prawnika z drugiego końca 
Polski, jeśli uznają, że będzie 
najlepszy – wyjaśnia.

Trochę inaczej wygląda to 
natomiast w kancelariach 

obsługujących osoby fizycz-
ne, gdzie kontakty osobiste 
są częstsze, bo prawnik peł-
ni tam nierzadko rolę psy-
chologa, np. w sprawach 
rozwodowych.

Janusz Zagrobelny z Kan-
celarii A. Sobczyk i Wspól-
nicy zwraca uwagę, że czas 
epidemii spowodował, że du-
żym powodzeniem zaczęła 
cieszyć się inna, dotychczas 
nieco zapomniana usługa, 
a mianowicie pośrednic-
two prawników jako pełno-
mocników w dokonywaniu 
na odległość czynności wy-
magających formy pisem-
nej – np. wręczania wypo-
wiedzeń lub zawierania 
porozumień – z użyciem 
kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego.

– Okazuje się, że wielu pra-
codawców takim podpisem 
nie dysponuje, tymczasem 
w obecnej sytuacji potrzeba 
jego wykorzystania wzrasta. 
Sięgnięcie po formę elektro-
niczną pozwala na wręczenie 
dokumentu w postaci równo-
ważnej z pisemną za pośred-
nictwem e-maila w czasie np. 
telekonferencji – wyjaśnia Ja-
nusz Zagrobelny.

Pomocne technologie

Czy zatem zachodzące 
w ostatnich latach zmiany 
oznaczają, że przyszłością 

branży prawniczej stanie 
się doradztwo online? Zda-
niem jej przedstawicieli nie-
koniecznie.

– Wprawdzie kancelarie 
i ich klienci w dużej mierze 
przestawili się na zdalne ka-
nały komunikacji, a wideo- 
i telekonferencje zastąpiły 
tradycyjne spotkania, ale 
nie jest to równoznacz-
ne z przejściem na porady  
online – uważa Aleksander 
Stawicki, partner w Kance-
larii WBK Wierciński, Kwie-
ciński, Baehr.

Jego zdaniem w złożo-
nych projektach prawnych 
mogą jedynie służyć ustale-
niu szczegółów dotyczących 
realizacji zlecenia. Właściwa 
porada jest zaś nadal udzie-
lana w formie pisemnej, 
co leży w interesie obydwu 
stron. Każda z nich ma bo-
wiem jasność co do tego, ja-
kie jest stanowisko doradcy 
prawnego w danej sprawie. 
Porady online mogą nato-
miast mieć coraz większe 
znaczenie w mniejszych, 
mniej złożonych sprawach, 
w których klient oczekuje 
dość prostej rady.

Krzysztof Zakrzewski 
zwraca uwagę, że firmy 
świadczące usługi prawne 
stricte drogą elektronicz-
ną istnieją od lat. Ich ofer-
ta jest jednak skierowana 

zasadniczo wyłącznie do 
osób fizycznych i często 
zawężona do pewnego wą-
skiego zakresu specjalizacji 
i przeprowadzania standar-
dowych procedur, np. uzy-
skania odszkodowania od 
przewoźnika za opóźniony 
lub odwołany lot czy repre-
zentacja w procedurze uzy-
skiwania odszkodowania od 
ubezpieczyciela. ©℗

Koronawirus kancelariom niestraszny
 pomoc prawna  Kontakty e-mailowe, wideo- i telekonferencje zastępujące spotkania na żywo – tak wygląda  
już codzienna praca wielu prawników i to niezależnie od ograniczeń wymuszonych przez epidemię 
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Epidemia koronawirusa utrudniła działalność studenc-
kich poradni prawnych funkcjonujących przy wydziałach 
prawa uczelni, w ramach których udzielane są bezpłat-
ne porady. W efekcie wprowadzonych obostrzeń niektóre 
z nich (m.in. Studencka Poradnia Prawna UMCS w Lu-
blinie oraz Poradnia Prawna Uniwersytetu Wrocławskie-
go) zawiesiły swoją działalność w tym roku akademickim. 
Z kolei studenci Kliniki Prawa UW zajmują się sprawami, 
które zostały przyjęte przed epidemią, oraz koresponden-
cją pochodzącą od osób osadzonych w zakładach karnych. 
Natomiast Studencka Poradnia Prawna UJ przestawiła 
swoją funkcjonowanie na formę zdalną, w efekcie przyj-
mowała wnioski elektronicznie oraz tradycyjną pocztą 
i takimi kanałami komunikacji były też przesyłane od-
powiedzi. Kontakt e-mailowy wprowadziła też Poradnia 
Prawna Uniwersytetu Śląskiego. 

Kliniki prawa z ograniczoną działalnością
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Program Praktyk 2020

Warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells (Warszawa) LLP Oddział w Polsce 
zaprasza studentki i studentów IV i V roku prawa do odbycia płatnych praktyk w czerwcu, lipcu, 
sierpniu oraz we wrześniu 2020 r.

Przygotowany przez nas program praktyk to idealny start i solidna baza dla twojej kariery. 
Pracując pod nadzorem doświadczonych prawników, będziesz wspierać bieżącą obsługę klientów 
w szerokim zakresie zagadnień i specjalizacji. Zajmiesz się tworzeniem projektów dokumentów, 
w tym umów i opinii prawnych, sporządzaniem wniosków oraz pism do sądów i urzędów, 
wyszukiwaniem informacji z różnych dziedzin prawa, analizą przepisów i orzecznictwa, a także 
tłumaczeniem tekstów.

Oferujemy:

•	 możliwość współpracy z jedną z największych kancelarii na świecie, regularnie 
klasyfikowaną i nagradzaną  w międzynarodowych i lokalnych rankingach,

•	 współpracę na zasadzie umowy zlecenia,
•	 szansę zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego pod nadzorem doświadczonych 

prawników,
•	 dla najlepszych – możliwość stałego zatrudnienia.

Jeśli chcesz dołączyć do zespołu warszawskiego biura Hogan Lovells prześlij swoje CV oraz 

list motywacyjny w  języku polskim i angielskim na adres: praktyki@hoganlovells.com

W treści wiadomości wskaż dział, do którego aplikujesz, bądź obszar prawa, którym się interesujesz.

Dodatkowo prosimy o przesłanie uzupełnionych formularzy znajdujących się na stronie:  
https://www.hoganlovells.com/en/global-careers/careers-in-poland/career-categories/students-

and-graduates

Wszystkie zgłaszane do nas aplikacje są na bieżąco przetwarzane, więc nie zwlekaj z nadesłaniem 
swojego zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że osoby przesyłające aplikacje do Hogan Lovells mają prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; dostępu  do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Hogan Lovells (Warszawa) LLP Spółka partnerska Oddział w Polsce; 
Plac trzech krzyży 10/14, 00-499 Warszawa; t: +48 22 529 29 00

Uroczystość ogłoszenia wyników 
poprzedzi debata pt. 

„Działania kryzysowe 
w systemie ochrony zdrowia 
– zarządzanie w czasie zarazy 
a normalności?

Ranking 

Zdrowia Polski

GALA 
V Edycji

OrganizatOr:  

Partner rankingU: 

23 czerwca br. godz. 11.00

Zapraszamy do oglądania 
transmisji online 
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Według badań Europejskie-
go Stowarzyszenia Studen-
tów Prawa (ELSA Poland), 
których wyniki opubliko-
wano w maju 2020, na gru-
pie ponad 1,3 tys. osób z 20 
różnych uczelni, aż 65 proc. 
ankietowanych planuje po 
zakończeniu studiów iść 
na aplikację. Ponad połowa 
z tej grupy chce przystąpić do 
egzaminu na aplikację rad-
cowską (55 proc.), a o 11 proc.  
mniej na adwokacką. O apli-
kacji prokuratorskiej i sę-
dziowskiej myśli odpowied-
nio 29 i 27 proc. badanych. 
Na notarialną zdawać chce 
22 proc. Najmniej ankieto-
wanych planuje aplikację ko-
morniczą (5 proc.)

Egzaminy wstępne na 
cztery aplikacje „korpora-
cyjne” (radcowską, adwo-
kacką, notarialną, komorni-
czą) odbywają się zazwyczaj 
pod koniec września. Kan-
dydaci mają 150 min na 
rozwiązanie 150 pytań te-
stowych jednokrotnego 
wyboru. Aby zdać, trzeba 
udzielić poprawnej odpo-
wiedzi na co najmniej 100 
z nich. Samo szkolenie roz-
poczyna się w styczniu, a po 
jego zakończeniu aplikanci 
muszą zdać jeszcze egzamin 
zawodowy, aby móc wyko-
nywać jedną z regulowa-
nych prawniczych profesji. 
Egzamin wstępny i końco-
wy, jak i same aplikacje, są 
odpłatne, a ich koszt zależy 
od przeciętnego wynagro-
dzenia w danym roku (patrz 
ramka). 

Adwokaci  
i radcowie prawni

Aplikacje radcowska i adwo-
kacka prowadzone są przez 
odpowiednie organy tery-
torialne samorządu zawo-
dowego. Mimo wielu podo-
bieństw, występują jednak 
również zasadnicze różni-
ce między nimi. Podstawo-

wa dotyczy liczby i rozłoże-
nia testów podczas samego 
szkolenia. Aplikanci radcow-
scy zdają je po zakończeniu 
zajęć z danego przedmio-
tu. Przyszli adwokaci zaś 
pierwsze kolokwium piszą 
w połowie pierwszego roku. 
Obejmuje ono historię ad-
wokatury, etykę i zasady 
wykonywania zawodu. Pod 
koniec tego roku piszą zaś 
kolokwium z prawa karne-
go, a na zakończenie dru-
giego – z prawa cywilnego. 
W obu przypadkach odby-
wają też praktyki w sądach 
i prokuraturach. Adepci obu 
zawodów mają też patrona, 
który może, ale nie musi ich 
zatrudniać, a na zakończe-
nie aplikacji wystawia im 
opinię.

Adwokat Marcin Der-
lacz, pełniący obowiązki 
przewodniczącego komi-
sji kształcenia aplikantów 
przy Naczelnej Radzie Ad-
wokackiej, podkreśla, że 
w 2018 r. program aplika-
cji został zaktualizowany.  
Nieco inaczej, jak wskazu-
je, rozłożono akcenty w blo-
kach szkoleniowych i jedno-
cześnie sformułowano go 
w taki sposób, aby szkole-
nie uwzględniało dwa pod-
stawowe aspekty: przygo-
towanie do wykonywania 
zawodu oraz do egzaminu 
zawodowego.

– Wychodzimy z założe-
nia, że aplikanci, będąc ab-
solwentami wydziałów pra-
wa, posiadają odpowiedni 
zasób wiedzy teoretycznej, 
a zatem zajęcia powinny być 
ukierunkowane na nabycie 
praktycznych umiejętności 
wykonywania zawodu w za-
kresie retoryki, prowadzenia 
negocjacji, psychologii sądo-
wej, mediacji czy też pod-
staw zarządzania kancela-
rią – tłumaczy mec. Derlacz. 

Podobnie jest na aplikacji 
radcowskiej. 

– Przeważają zajęcia 
warsztatowe. Koncentruje-
my się na umiejętnościach 

istotnych w obrocie praw-
nym, ale też kluczowych 
z punktu widzenia egza-
minu – mówi Włodzimierz 
Chróścik, dziekan okręgo-
wej Izby Radców Prawnych 
w Warszawie. 

Jak wskazuje dziekan, za 
pośrednictwem platformy 
e-learningowej aplikanci 
mają możliwość sporzą-
dzenia indywidualnie oce-
nianych i komentowanych 
przez wykładowców 8–10 
prac dodatkowych w każ-
dym roku szkoleniowym. 
Treść prac uzupełnia i roz-
wija wątki podjęte w ra-
mach zajęć. 

– Organizujemy też kursy 
dodatkowe, podsumowujące 
oraz szkoleniowo-integra-
cyjne. Aplikantom trzeciego 
roku oferujemy nieodpłat-
ny, prawie 100-godzinny 
program przygotowujący 
do egzaminu radcowskie-
go. Mogą również korzy-
stać z nieodpłatnych zajęć 
organizowanych dla rad-
ców prawnych w ramach 
tzw. poniedziałków i wtor-
ków radcowskich – wylicza 
Włodzimierz Chróścik. 

Zwraca jednocześnie 
uwagę, że ostatnio wpro-
wadzono do programu za-
jęcia dotyczące LegalTech.

– Prawnik przyszło-
ści musi orientować się 
w nowych technologiach 
i sprawnie się nimi posłu-
giwać – dodaje Chróścik. 

Notariusze i komornicy

Aplikacja notarialna pro-
wadzona jest przez lokal-
ne izby notarialne, trwa 
jednak dłużej, bo 3,5 roku. 
Sześć miesięcy z tego okre-
su zajmują praktyki sądowe. 
Przez resztę czasu aplikant 
jest zatrudniony w kancela-
rii notarialnej. 

– W środowisku trwają 
dyskusje nad przyszłymi 
zmianami w organizacji 
i przebiegu aplikacji nota-
rialnej, tak by możliwe było 
połączenie oczekiwań apli-
kantów z celami i progra-
mem aplikacji określonym 
w ustawie – Prawo o nota-
riacie oraz w rozporządze-
niach ministra sprawie-
dliwości – mówi Szymon 

Kołodziej, rzecznik prasowy 
Krajowej Rady Notarialnej.

Nieco inaczej wygląda na-
tomiast szkolenie komor-
nicze. Poza praktyką, którą 
aplikant odbywa u zatrud-
niającego go komornika, 
obejmuje ono też program 
zajęć seminaryjnych, który 
realizowany jest w dwulet-
nim cyklu. 

Sędziowie 
i prokuratorzy

Rekrutacja do Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Pro-
kuratury odbywa się w li-
stopadzie i grudniu i składa 
z dwóch etapów. Prócz kla-
sycznego testu kandydaci 
muszą napisać także pra-
cę. Opłata za udział w kon-
kursie wynosi 50 proc. pła-
cy minimalnej (w tym roku  
1,3 tys. zł). Ograniczona jest 
też liczba miejsc. W 2020 r. 

limit wynosi 80 osób na 
aplikacji prokuratorskiej 
i 200 na sędziowskiej.

Znaczącą różnicą jest też 
to, że aplikanci sędziowscy 
i prokuratorscy otrzymują 
stypendium w wysokości 
nieprzekraczającej najniż-
szego uposażenia zasadni-
czego referendarza sądo-
wego. Wynosi ono 3,5 tys. zł  
brutto miesięcznie przez 
pierwsze 12 miesięcy, potem 
3,8 tys. brutto. Mają przy tym 
zakaz podejmowania zatrud-
nienia, które przeszkadzało-
by w wykonywaniu obowiąz-
ków aplikanta, z wyjątkiem 
pracy naukowo-dydaktycznej 
lub publicystycznej.

Obie aplikacje trwają 
trzy lata i kończą się eg-
zaminem zawodowym 
złożonym z dwóch części 
– pisemnej i ustnej. Około  
80 proc. czasu aplikacji 

przeznaczone jest na prak-
tyki w sądach i prokuratu-
rach, a w przypadku kan-
dydatów na prokuratorów 
także w więzieniach i aresz-
tach lub jednostkach policji. 
W odróżnieniu od aplikacji 
korporacyjnych wszystkie 
zajęcia Krajowej Szkoły Są-
downictwa i Prokuratury 
prowadzone są w Krakowie. 
Praktyki zaś aplikant odby-
wa blisko swojego miejsca 
zamieszkania. 

Jak poinformowała prok. 
Katarzyna Lenczowska-
-Soboń, rzecznik prasowy 
KSSiP, obecnie obowiązu-
jące programy szkoleniowe 
aplikacji sędziowskiej i pro-
kuratorskiej zostały opraco-
wane na podstawie założeń 
programowych określonych 
w 2017 r.  i w najbliższym 
czasie nie są planowane za-
sadnicze zmiany.   ©℗

Po studiach na aplikację. Ale jaką?
 kształcenie  Wybór aplikacji najczęściej 
określa całą drogę zawodową 
prawnika

Podstawy psychiatrii nie tylko na wykładach

Agata Szczepańska 

agata.szczepanska@infor.pl

Jak ocenia prof. Janusz Heit-
zman, pełnomocnik ministra 
zdrowia ds. psychiatrii sądo-
wej, w tej chwili nie jest z tym 
najlepiej. – Zdarzają się takie 
kwiatki, że sędzia z 20-let-
nim stażem mówi „schizo-
fremia”, a nie schizofrenia. To 
dowodzi braku jakiejkolwiek  
wiedzy z psychiatrii. Ja się 
z tym spotykam jako biegły 
– podkreśla.

Dlatego jego zdaniem 
należy wprowadzić obli-
gatoryjny kurs psychiatrii 
i psychopatologii sądowej 

na studiach prawniczych. 
– Analiza przypadków, za-
poznanie się z termino-
logią i nomenklaturą są-
dowo-psychiatryczną są 
niezbędne niezależnie od 
tego, czy ktoś zamierza zo-
stać adwokatem, prokura-
torem, sędzią – przekonuje.

Profesor Heitzman zwraca 
też uwagę, że problematyka 
zdrowia psychicznego jest 
jedyną zawartą w każdym 
kodeksie. Odwołania do sta-
nu psychicznego człowieka 
można też znaleźć w licz-
nych artykułach i komen-
tarzach. Nie tylko prawnicy 
rozpatrują kwestie poczy-

talności czy związane ze 
zdolnością do wyrażenia 
woli, lecz jest wiele innych 
zagadnień psychiatryczno-
-psychologicznych, bez któ-
rych nie można wydawać 
sprawiedliwych rozstrzy-
gnięć. Dlatego – w ocenie 
prof. Heitzmana – wiedza 
z tego zakresu na poziomie 
podstawowym powinna być 
zawarta w programie stu-
diów. Jego zdaniem należy tę 
dziedzinę uwzględniać rów-
nież w kształceniu prowa-
dzonym w Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury. 

– Miałem zajęcia z pro-
kuratorami i sędziami po-

święcone opiniowaniu są-
dowo-psychiatrycznemu, 
psychopatologii. Według 
mnie należy to sukcesywnie 
powtarzać nie tylko w ra-
mach aplikacji sędziowskiej 
czy prokuratorskiej, lecz 
również ciągłego kształce-
nia – uważa prof. Heitzman. 
I dodaje, że również pro-
gram szkolenia w ramach 
aplikacji powinien zostać 
poszerzony o problematy-
kę sądowo-psychiatryczną 
– w formie kształcenia pro-
blemowego, a nie monogra-
ficznego wykładu.

Ważnym elementem jest 
też praktyczna nauka tych 
zagadnień. Dlatego prof. 
Heitzman proponuje, by 
wprowadzić do szkolenia 
aplikantów możliwość od-
bywania staży, nawet ty-
godniowych, w oddziałach 
realizujących środek zabez-
pieczający w specjalnych 

placówkach leczniczych. 
– Każdy przyszły sędzia, 
przyszły prokurator i przy-
szły pełnomocnik powinien 
wejść na oddział psychia-
tryczny dla niepoczytal-
nych sprawców przestępstw 
i zobaczyć, jak taki oddział 
funkcjonuje – wskazuje. 

W tej chwili podmiotów 
sądowo-psychiatrycznych, 
które takie oddziały pro-
wadzą, jest 57. Są one mniej 
więcej równomiernie roz-
mieszczone po całej Polsce, 
nie byłoby zatem trudno zor-
ganizować w nich np. tygo-
dniowe staże dla prawników. 
– Rozmawiałem nawet na 
ten temat z wiceministrem 
sprawiedliwości Marcinem 
Warchołem, zgodził się, że 
warto podjąć dyskusję. Nasze 
rozmowy przerwała epide-
mia – mówi prof. Heitzman. 
I nie wyklucza, że po waka-
cjach ta kwestia powróci. 

Choć psychiatrów i psy-
chologów sądowych w tej 
chwili brakuje, to jego zda-
niem jest wystarczająca 
liczba psychologów klinicz-
nych, którzy mogliby przed-
stawić przyszłym prawni-
kom niezbędne zagadnienia 
dotyczące zdrowia psychicz-
nego. Jak podkreśla, po-
winna to być podstawowa 
wiedza z zakresu psycho-
patologii. 

– Psychopatologia to na-
uka o objawach, ale z psy-
chopatologią sądową zwią-
zane są również np. kwestie 
dotyczące toksykologii alko-
holu, wiedza, co się zmienia 
w stanie psychicznym pod 
wpływem różnego rodza-
ju środków odurzających, 
a także cała seksuologia 
sądowa – wymienia profe-
sor. I dodaje, że coraz więcej 
jest aktualnych opracowań 
z tego zakresu. ©℗

 szkolenie  Ocena stanu zdrowia psychicznego jest 
podstawą dowodową w postępowaniach z różnych 
kodeksów, dlatego każdy prawnik powinien mieć 
elementarną wiedzę z tego zakresu 


