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Konkurs „Symulacja Rozprawy Cywilnej” w działalności SPP KAAFM 
w Krakowie

Symulacja rozprawy sądowej jest coraz popularniejszą i bez wątpienia niezwy-
kle skuteczną, a  tym samym wyjątkowo wartościową interaktywną metodą 
edukacyjną. Siłą symulacji jako metody nauczania, decydującą o jej niezwy-
kłej przydatności edukacyjnej, jest to, że bazuje na pracy w grupach, skupia 
się na praktyce i działaniu, i jednocześnie wymusza natychmiastowe wykorzy-
stanie zdobytej wiedzy1. Pozwala wreszcie na przyswojenie konkretnej wiedzy, 
ale dodatkowo także na zdobycie szeregu umiejętności2. Zalety symulacji jako 
metody edukacyjnej są nie do przecenienia szczególnie w przypadku nauki 
wszelkiego rodzaju przepisów proceduralnych, tak trudnych do przyswojenia 
w teorii, w oderwaniu od konkretnych problemów, które trzeba rozwiązać. 
Udział w symulowanym procesie pozwala przede wszystkim zrozumieć pew-
ne mechanizmy, a następnie utrwalić zdobytą wiedzę. Bez wątpienia dotyczy 
to spędzającej sen z powiek wielu studentom (i nie tylko) procedury cywilnej.

Zważywszy na zasygnalizowane wyżej zalety symulacji jako metody edu-
kacyjnej, od pewnego czasu istotnym elementem działalności Studenckiej 
Poradni Prawnej, funkcjonującej przy Wydziale Prawa, Administracji i Sto-
sunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego w Krakowie, jest organizacja ogólnopolskiego konkursu na sy-
mulację rozprawy cywilnej. Działalność ta prowadzona jest obok działalności 
podstawowej, polegającej na udzielaniu porad prawnych, a także działalności 
edukacyjnej, polegającej na propagowaniu wiedzy o prawie w naszym spo-
łeczeństwie (m.in. poprzez warsztaty prowadzone przez członków SPP dla 

1  Ł. Bojarski, B. Namysłowska-Gabrysiak, Symulacja rozpraw sądowych jako metoda edukacyj-
na. Materiały do przygotowania i przeprowadzenia symulacji, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 3.

2  Ibidem.
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słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku KAAFM w Krakowie) oraz mającej 
na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności samych członków SPP. 

20 listopada 2020 r. odbędzie się fi nał już II Ogólnopolskiego Konkursu 
na Symulację Rozprawy Cywilnej organizowanego przez SPP działającą przy 
KAAFM w Krakowie. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju fi -
nał odbędzie się w formie zdalnej lub tradycyjnej. Zważywszy na fakt, że pier-
wotnie konkurs miał odbyć się wiosną, Organizator podjął decyzję, że udział 
w Konkursie będą mogły wziąć także osoby, które ukończą studia w  roku 
akademickim 2019/2020.

Konkurs składa się z  dwóch etapów: eliminacyjnego (pisemnego) oraz 
fi nałowego (ustnego – symulacja rozprawy). Uczestnicy Konkursu zgłaszają 
swój udział w Konkursie jako drużyna, która musi się składać się przynaj-
mniej z trzech osób: sędziego, pełnomocnika powoda, pełnomocnika pozwa-
nego, a  maksymalnie może liczyć dziesięć osób. Etap eliminacyjny polega 
na opracowaniu oraz przesłaniu organizatorom sentencji wyroku sądu I in-
stancji wraz z krótkim uzasadnieniem, sporządzonego w oparciu o stworzone 
przez członków SPP (pod nadzorem opiekuna merytorycznego) na potrzeby 
konkursu akta sprawy. Na podstawie ocen uzyskanych od członków Komisji 
Konkursowej, składającej się z sędziów sądów powszechnych, pracowników 
naukowych oraz prawników (praktyków) specjalizujących się w polskim pra-
wie cywilnym (materialnym i proceduralnym), do końca lipca zostaną wy-
brane trzy najlepsze drużyny, które przejdą do fi nałowej rozgrywki. Zasa-
dy etapu fi nałowego różnią się od zasad obowiązującyc h w pierwszej edycji 
konkursu: będzie trudniej, ale z pewnością zdecydowanie ciekawiej. Obecnie 
etap fi nałowy polega bowiem nie na nagraniu symulowanej rozprawy, ale na 
wystąpieniu na żywo, przy czym uczestnicy z drużyn, które zakwalifi kują się 
do etapu fi nałowego, zostaną losowo podzieleni na grupy, w których będą 
przeprowadzone rozprawy, co bez wątpienia podniesie poprzeczkę i przybliży 
realia Konkursu do realiów prawdziwego procesu.

Konkurs objął honorowym patronatem Jego Magnifi cencja Rektor Kra-
kowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ofi cjalnymi patro-
nami II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Symulacja Rozprawy Cywilnej” 
zostały Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Ad Exemplum – Szko-
ła Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej, „Gazeta Prawna” i „Edukacja 
Prawnicza”. Konkurs odbędzie się dzięki wsparciu fi nansowemu Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Krakowie, Ad Exemplum – Szkoły Prawa Proceso-
wego mec. Agaty Rewerskiej, „Gazety Prawnej” i Wydawnictwa C.H. Beck. 
Na zwycięzców Konkursu czeka nagroda pieniężna w  wysokości 3 tys.  zł, 
a także nagroda w postaci książek Wydawnictwa C.H. Beck.
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Organizatorzy wierzą, że dzięki wprowadzeniu elementu rywalizacji i za-
chęty w postaci nagród pieniężnych i rzeczowych, symulacja rozprawy okaże 
się jeszcze efektywniejszą metodą edukacyjną, zmobilizuje studentów do ak-
tywności, a także – co nie bez znaczenia – pomoże w ogólnopolskiej integracji 
studentów prawa, umożliwi wymianę doświadczeń i zawarcie nowych znajo-
mości, bo przecież nie samą nauką (procedury cywilnej) student żyje...




