Zarządzenie nr 25/2016
Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie zasad organizacji zajęć z przedmiotu Symulacje rozpraw sądowych
dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz niektórych innych kwestii związanych z tymi zajęciami
Na podstawie § 7 uchwały nr 91/VI/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie niektórych
elementów programów kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, oraz ich
wykonania na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Dziekan Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza, co następuje:

1.

2.

§1
Zarządzenie określa:
Zasady organizacji zajęć z przedmiotu „Symulacje rozpraw sądowych” prowadzonego
zgodnie z odpowiednimi programami studiów na:
a) jednolitych magisterskich stacjonarnych (dziennych) studiach magisterskich prawa,
b) jednolitych magisterskich niestacjonarnych (wieczorowych) studiach magisterskich
prawa,
c) jednolitych magisterskich niestacjonarnych (zaocznych) studiach magisterskich
prawa,
Inne kwestie organizacyjne związane z zajęciami z przedmiotu, o którym mowa w § 1
ust. 1 niniejszego Zarządzenia.

§2
Postanowienia niniejszego Zarządzenia dotyczą organizacji zajęć z przedmiotu
określonego w § 1 począwszy od jego uruchomienia, to jest począwszy od roku
akademickiego 2017/2018.
§3
Przedmioty wymienione w § 1 ust. 1 niniejszego Zarządzenia prowadzone są w ramach
Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa działającej w ramach Instytutu Prawa Cywilnego na
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (nazywanej dalej:
Pracownią Klinicznego Nauczania Prawa).
1.

2.

§4
Zajęcia z przedmiotów wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszego Zarządzenia odbywają się
w ramach sekcji. Poszczególne sekcje obejmują określony zakres zagadnień prawnych.
Tworzone będą sekcje:
A) Symulacje rozpraw sądowych – sekcja międzynarodowych organów orzeczniczych
albo najwyższych polskich sądów lub trybunałów bądź postępowania
arbitrażowego,
B) Symulacje rozpraw sądowych – sekcja procedury karnej,
C) Symulacje rozpraw sądowych – sekcja procedury cywilnej,
D) Symulacje rozpraw sądowych – sekcja procedury sądowoadministracyjnej.
Ilość grup zajęciowych z poszczególnych sekcji i rodzaj sekcji tworzonych w danym
roku akademickim z przedmiotu Symulacje rozpraw sądowych, o którym mowa w § 1
ust. 1 niniejszego Zarządzenia określa corocznie kierownik Pracowni Klinicznego
Nauczania Prawa działającej w ramach Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (nazywany dalej: kierownikiem
Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa) na podstawie uzyskanych z dziekanatów
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danych co do ilości studentów na danym roku studiów oraz stosownie do zasobów
kadrowych.
3.

Liczba studentów w ramach jednej grupy zajęciowej z danej sekcji przedmiotu
Symulacje rozpraw sądowych nie może być mniejsza niż 10 osób ani większa niż 15
osób. Studenci zapisują się na zajęcia do danej sekcji w ramach systemu USOS. Każdy
student uczestniczy w zajęciach z przedmiotu Symulacje rozpraw sądowych tylko jeden
raz w toku studiów, zapisując się do jednej grupy zajęciowej prowadzonej z jednej
wybranej przez studenta sekcji spośród wymienionych w § 4 ust. 1 tego Zarządzenia.

§5
1. Wszelkie sprawy związane z organizacją zajęć wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszego
Zarządzenia, w tym podział na sekcje, o którym mowa w § 4 ust. 1 Zarządzenia, oraz
przydział zajęć z przedmiotów wskazanych w § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 tego Zarządzenia należą
do kompetencji kierownika Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa. Pracownicy Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego obowiązani są współdziałać z
kierownikiem Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa w czynnościach dotyczących
organizacji i prowadzenia zajęć wskazanych w § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 Zarządzenia, w tym w
szczególności:
1) Pracownicy dziekanatów oraz inni pracownicy administracyjni współpracują w
czynnościach niezbędnych dla należytej organizacji tych zajęć, w tym podając dane o ilości
studentów na danym roku, oraz współdziałając w odpowiednim zaplanowaniu i
przeprowadzeniu zapisów w ramach systemu USOS na poszczególne sekcje przedmiotu
wymienionego w § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 Zarządzenia oraz w ustaleniu siatki godzinowej tych
zajęć, a także w sal, w których odbywać się będą te zajęcia;
2) Na każdorazowe żądanie Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego wystosowywane na wniosek kierownika Pracowni Klinicznego
Nauczania Prawa kierownicy innych jednostek organizacyjnych Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (w tym dyrektorzy instytutów,
kierownicy katedr, zakładów, pracowni i centrów), określani dalej jako: Kierownicy
właściwych jednostek organizacyjnych, zobowiązani są wskazywać pracowników, którzy
mają kompetencje do prowadzenia zajęć z przedmiotu Symulacje rozpraw sądowych, ze
wskazaniem, z której sekcji tego przedmiotu dany pracownik mógłby ze względu na swoje
kwalifikacje poprowadzić te zajęcia. Zajęcia te mogą prowadzić osoby, które:
- ukończyły aplikację sądową, sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską,
albo
- odbywają aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską bądź wykonują w
praktyce zawód sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, są członkami
samorządowego kolegium odwoławczego lub wykonują inny zawód z zakresu praktyki
prawniczej bądź mają odpowiednie doświadczenie w zakresie takiej praktyki
odpowiadające zagadnieniom prawnym, jakie będą przedmiotem zajęć w danej sekcji
przedmiotu Symulacje rozpraw sądowych,
albo
- są pracownikami naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi z zakresu przedmiotów
prawniczych, którzy nie ukończyli ani nie odbywają wskazanych powyżej aplikacji ani nie
mają wyżej wskazanej praktyki w zawodzie prawniczym, ale posiadają odpowiednią wiedzę
do poprowadzenia zajęć z przedmiotu Symulacje rozpraw sądowych, dając, z uwagi na
swoje kompetencje, należytą rękojmię prawidłowego poprowadzenia tych zajęć.
Powyższe informacje Kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych obowiązani
są podać przy wskazywaniu pracowników proponowanych do prowadzenia zajęć z
przedmiotu Symulacje rozpraw sądowych, wskazując jednocześnie sekcję przedmiotu
Symulacje rozpraw sądowych, w ramach której pracownik mógłby prowadzić zajęcia
(celem prawidłowego przydzielenia następnie poszczególnych pracowników do
odpowiedniej sekcji przez kierownika Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa); w miarę
możliwości należy przy tym uwzględnić zgłoszenia ze strony pracowników, którzy chcieliby
prowadzić zajęcia z przedmiotów wymienionych w § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 niniejszego
Zarządzenia.
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Kierownik Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa może przydzielić wskazanym w
powyższy sposób pracownikom prowadzenie zajęć z przedmiotów, o których mowa w § 1
ust. 1 i § 4 ust. 1 niniejszego Zarządzenia, stosownie do zapotrzebowania. Przydziału zajęć
z przedmiotu Symulacje rozpraw sądowych, dokonuje, na wniosek Kierownika Pracowni
Klinicznego Nauczania Prawa, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego i przekazuje informację o tym przydziale Kierownikom
właściwych jednostek organizacyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego, których pracownikom przydzielone zostały zajęcia z
przedmiotu Symulacje rozpraw sądowych. W uzasadnionych przypadkach, kiedy dany
pracownik, pomimo uprzedniego przydzielenia mu przez Dziekana obowiązku prowadzenia
zajęć z przedmiotu Symulacje rozpraw sądowych, nie może z przyczyn losowych prowadzić
tych zajęć (np. z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie, czy takiż urlop itp.) Kierownik
właściwej jednostki organizacyjnej przekazuje niezwłocznie stosowną informację
kierownikowi Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa, proponując do prowadzenia tych
zajęć innego pracownika z podległej danemu Kierownikowi jednostki organizacyjnej, jeżeli
jest wśród pracowników tej jednostki pracownik o odpowiednich kwalifikacjach do
poprowadzenia tych zajęć.
Kierownik Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa o zmianie prowadzącego zajęcia z
daną grupą zajęciową z przedmiotu Symulacje rozpraw sądowych (na osobę proponowaną
przez Kierownika właściwej jednostki organizacyjnej lub innego pracownika zgłoszonego
wcześniej przez Kierowników właściwych jednostek organizacyjnych bądź osobę, o której
mowa w § 6 niniejszego Zarządzenia) niezwłocznie informuje Dziekana Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który może wyrazić sprzeciw wobec
prowadzenia zajęć przez daną osobę, co powoduje konieczność wskazania innej osoby
mogącej prowadzić zajęcia z przedmiotu Symulacje rozpraw sądowych przez Kierownika
Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa. Brak natomiast wyrażenia sprzeciwu przez
Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w
terminie 7 dni od przekazania przez Kierownika Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa
informacji o zmianie prowadzącego zajęcia traktuje się jako jej zaakceptowanie przez
Dziekana.
Godziny odbytych zajęć z przedmiotu wymienionego w § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1
niniejszego Zarządzenia będą wliczane do pensum pracowników prowadzących te zajęcia.
Wśród potencjalnych prowadzących zajęcia z przedmiotu Symulacje rozpraw
sądowych wspomniani wyżej Kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego mogą także wskazywać
doktorantów, jeżeli spełniają oni kryteria wskazane powyżej. Przydział zajęć ze
wspomnianego przedmiotu doktorantom może następować wyjątkowo, zwłaszcza w razie
braku odpowiedniej liczby pracowników do obsadzenia kadrowego wszystkich zajęć,
znaczącego przekroczenia pensum oraz w wypadku szczególnych predyspozycji danego
doktoranta do prowadzenia tego typu zajęć (posiadanie powyżej wskazanej wiedzy i
kompetencji).
3) Pracownicy przydzieleni do prowadzenia zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1
Zarządzenia, dostosowują tryb prowadzenia zajęć do metodyki zajęć przybierających
postać symulacji rozpraw sądowych, przyjmując jako priorytet przekazanie umiejętności i
kompetencji praktycznych z zakresu przebiegu postępowania przed określonym sądem lub
trybunałem.
2. W sytuacji, gdy liczba pracowników mogących prowadzić zajęcia z przedmiotu
wymienionego w § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 niniejszego Zarządzenia wskazanych w trybie
przewidzianym w § 5 ust. 1 pkt 2 tego Zarządzenia będzie niewystarczająca do obsadzenia
kadrowego wszystkich zajęć ze wspomnianego przedmiotu, Dziekan na wniosek kierownika
Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa zwraca się do kierowników innych jednostek
organizacyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (w tym dyrektorów instytutów,
kierowników katedr, zakładów, pracowni i centrów) o podanie listy wszystkich pracowników
mających kompetencje (opisane w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszego Zarządzenia) do
prowadzenia zajęć z przedmiotu Symulacje rozpraw sądowych (wraz z danymi co do
obszaru tych kompetencji, celem prawidłowego przydzielenia pracownika do prowadzenia
zajęć z odpowiedniej sekcji tego przedmiotu). W takiej sytuacji zajęcia mogą zostać
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przydzielone w trybie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszego Zarządzenia każdemu
pracownikowi z tych list.
§6
Prowadzenie zajęć z przedmiotu wskazanego w § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 tego Zarządzenia
kierownik Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa może powierzyć specjalistom niebędącym
pracownikami naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, o ile posiadane przez nich wykształcenie,
wykonywany zawód prawniczy lub doświadczenie zawodowe przemawiają za zasadnością
zlecenia im tego zadania. W szczególności prowadzenie zajęć z przedmiotów wymienionych
w § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 Zarządzenia może być powierzone osobom z odpowiednią wiedzą,
wykształceniem bądź doświadczeniem w zawodzie prawniczym, takim jak wskazane w § 5
pkt 2 niniejszego Zarządzenia. Stosowne umowy cywilnoprawne dotyczące zlecenia
prowadzenia wspomnianych zajęć dydaktycznych zawiera z takimi osobami Dziekan
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego za zgodą Rady
Wydziału.
§7
1. Kierownik Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa może wydać wytyczne dla
prowadzących dotyczące zasad prowadzenia zajęć przedmiotu wymienionego w § 1 ust.
1 i § 4 ust. 1 niniejszego Zarządzenia oraz w razie potrzeby inne akty o charakterze
organizacyjno-administracyjnym dotyczące organizacji zajęć z tego przedmiotu lub
innych podejmowanych w związku z nim inicjatyw.
2. Sposób prowadzenia zajęć z przedmiotu Symulacje rozpraw sądowych wskazanego w
§ 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 niniejszego Zarządzenia kontroluje i nadzoruje kierownik Pracowni
Klinicznego Nauczania Prawa. W razie potrzeby wspomniany kierownik organizuje
odpowiednie szkolenia lub udziela wiążących prowadzących zajęcia wskazówek.

1.

2.
3.

4.

§8
Przedmiot Symulacje rozpraw sądowych obejmuje:
Organizowanie i przeprowadzanie przy wsparciu merytorycznym i pod nadzorem
prowadzącego zajęcia
symulacji
przebiegu
rozprawy
sądowej
z
zakresu
odpowiadającego danej sekcji przedmiotu Symulacje rozpraw sądowych, z której
prowadzone są dane zajęcia (w danym przypadku może to być więc też np. symulacja
arbitrażu itp.);
Kształcenie u studentów umiejętności stosowania argumentacji prawniczej w
wystąpieniach przed sądem lub innym organem;
Przygotowywanie się przez studenta – indywidualne oraz w ramach pracy zespołowej –
do występowania w określonej, przydzielonej przez prowadzącego zajęcia, roli w toku
danego symulowanego postępowania sądowego (lub arbitrażowego) oraz występowanie
w niej podczas zajęć, w tym obejmujących symulowaną rozprawę (np. jako pełnomocnik
powoda lub pozwanego, oskarżyciel publiczny, obrońca oskarżonego, sędzia, arbiter itp.
itd.);
Zadania studenta obejmują tu m.in. analizę prawną stanu faktycznego (kazusu)
podanego przez prowadzącego zajęcia, odpowiednie przygotowanie strategii
postępowania w danej sprawie, przygotowywanie odpowiednich pism (np. pozwu,
odpowiedzi na niego, aktu oskarżenia itd.), odpowiedzi na pisma strony przeciwnej, a w
razie występowania w roli składu orzekającego – orzeczenia (ewentualnie, w razie
wskazania ze strony prowadzącego – apelacji od takiego orzeczenia przez studentów
występujących jako strony, zażalenia na postanowienie itp. w zależności od typu
stosowanej procedury i przebiegu symulowanej rozprawy), przygotowanie się
merytoryczne do zajęć uwzględniające dogłębne zapoznanie się z danymi, znajdującymi
zastosowanie w danym przypadku przepisami proceduralnymi, a także kwestią
materialnoprawną będącą przedmiotem podanego przez prowadzącego zajęcia stanu
faktycznego sprawy poprzez przestudiowanie dotyczących go przepisów prawa, a także
literatury prawniczej i orzecznictwa (wykonywanie zadań ćwiczących umiejętność
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wyszukiwania orzecznictwa i poglądów doktryny dotyczących konkretnego zagadnienia
prawnego, relewantnego na gruncie opracowywanej sprawy). Student występuje także
w roli przydzielonej mu przez prowadzącego zajęcia podczas symulacji rozprawy
sądowej, argumentując na rzecz swojego stanowiska, przy dbałości o przestrzeganie
przepisów proceduralnych, pod bieżącym nadzorem prowadzącego zajęcia i przy
stosowaniu się do jego uwag i wskazań.
5. Indywidualną pracę studenta, jak i kształtowanie umiejętności pracy w grupie; studenci
zarówno przygotowują pisma procesowe lub orzeczenia, jak i występują w roli
określonego podmiotu w toku symulowanej rozprawy sądowej.
6. Analizę przebiegu symulowanej rozprawy sądowej oraz przygotowywanych przez
studentów pism i orzeczeń, obejmującą zarówno spostrzeżenia studentów
uczestniczących w zajęciach, jak i uwagi prowadzącego zajęcia, w tym zwłaszcza pod
kątem nieprawidłowości, jeśli takie się pojawiły i wyjaśnienia, jakie kroki poprawnie
powinny być podjęte, a także rozważenie innych potencjalnie możliwych dróg
postępowania w danej sprawie.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
dr hab. Artur Kozłowski, prof. nadzw. UWr
DZIEKAN
(pełnomocnictwo)
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