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UCHWAŁA NR 3/12/2020 

RADY DYDAKTYCZNEJ  

WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie studenckich praktyk sądowych w roku akademickim 2020/21 

 

§ 1 

1. Formułuje się szczegółowe zasady odbywania studenckich praktyk sądowych w roku 

akademickim 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

2. Szczegółowe zasady, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do uchwały.  

3. Zasady obowiązują na kierunku Prawo stacjonarne i Prawo niestacjonarne prowadzonych na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

4. Uchwała ma zastosowanie wyłącznie do studentów ostatniego (V) roku studiów na kierunku 

Prawo stacjonarne i Prawo niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji  

dr Andrzej Bielecki  

 

 

Załącznik do uchwały nr 3 do Uchwały Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zasad odbywania studenckich 

praktyk sądowych w roku akademickim 2020/2021 

 

§ 1 

Do dnia 30 września 2021 r. obowiązek odbycia praktyki w sądzie lub trybunale w wymiarze 80 

godzin, określony w § 3 ust. 2 uchwały Rady Wydziału Nr 01/12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w 

sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunku Prawo, może byd zrealizowany na zasadach 

określonych niniejszą Uchwałą. 

 

§ 2 

Do dnia 30 września 2021 r. obowiązek odbycia praktyki w sądzie lub trybunale w wymiarze 80 

godzin, określony w § 3 ust. 2 uchwały Rady Wydziału Nr 01/12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w 

sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunku Prawo, może zostad zrealizowany poprzez 

odbycie przez studenta praktyki zastępczej polegającej na wykonywaniu czynności wymagających 

wiedzy prawniczej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, 

partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z 

dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1651) lub kancelarii radcy 

prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o 

których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 75). 

 

§ 3 
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Praktyka zastępcza, o której mowa w § 2 powyżej, powinna zostad zrealizowana w wymiarze czasu 

dopowiadającym obligatoryjnym praktykom sądowym (80 godzin). 

 

§ 4 

Za czynności wymagające wiedzy prawniczej, o których mowa w § 2 powyżej, mając na uwadze Cele i 

efekty praktyk określone w uchwale Rady Wydziału Nr 01/12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w 

sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunku Prawo, uważa się na potrzeby niniejszej 

Uchwały m.in. przeglądy orzecznictwa, sporządzanie dokumentów, pism procesowych oraz pisemne 

analizy i interpretacje konkretnych problemów prawnych.  

 

§ 5 

W przypadku odbycia przez studenta na zasadach określonych niniejszą Uchwałą praktyki zastępczej, 

o której mowa w § 2 powyżej, zaświadczenie o odbyciu praktyki (wystawione przez upoważnionego 

przedstawiciela podmiotu, w którym student odbył praktykę), stanowi podstawę zaliczenia praktyk 

sądowych. 

 

§ 6 

Praktyka zastępcza, o której mowa w § 2 powyżej, organizowana jest w trybie określonym w § 26 

uchwały Rady Wydziału Nr 01/12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie studenckich praktyk 

zawodowych na kierunku Prawo (praktyka indywidualna – student samodzielnie organizuje praktykę 

a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki), z 

uwzględnieniem wszystkich obowiązków studenta określonych ww. uchwałą, w tym obowiązku 

rejestracji praktyki w systemie przy wykorzystaniu aplikacji informatycznej dostępnej na stronie 

internetowej Wydziału. 

 


