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Studencka Poradnia Prawna KAAFM na I. miejscu w Polsce / 
AFM Krakow University Student Legal Clinic 

won the fi rst place in Poland

W bieżącym, 2020 r. Studencka Poradnia Prawna KAAFM uzyskała I. miej-
sce w ogólnopolskim rankingu poradni prawnych. Od kilku lat ranking opra-
cowuje Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych we współpracy z dzien-
nikiem „Rzeczpospolita”. Oprócz naszej Poradni maksymalną liczbę punktów 
zdobyły poradnie: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Opolskiego, 
Wyższej Szkoły Prawa i  Administracji w  Rzeszowie oraz Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie. Awans naszej Poradni w rankingu, w stosunku 
do innych zwycięzców, jest jednak wyjątkowy, bowiem jeszcze w zeszłorocz-
nym zestawieniu Poradnia KAAFM zajmowała szóste miejsce. 

Ranking jest sporządzany na podstawie informacji gromadzonych przez 
Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Pod uwagę bierze się nie tylko 
spełnienie standardów udzielania porad, ale też dodatkowe aktywności stu-
dentów w ramach działalności poradni, m.in.: organizacja konferencji krajo-
wych i międzynarodowych, prowadzenie specjalistycznych warsztatów oraz 
szkoleń, współpraca z  innymi organizacjami oraz instytucjami, organizacja 
symulacji rozpraw, akcje popularyzacji wiedzy o prawie. 

Do sukcesu Studenckiej Poradni Prawnej KAAFM przyczyniło się zorga-
nizowanie międzynarodowej konferencji pt. „Nowe możliwości i wyzwania 
w prawie”, powiązanej ze świętowaniem jubileuszu 10-lecia Poradni. Dodat-
kowo studenci z Poradni, wspólnie z opiekunami, zorganizowali I. Ogólno-
polski Konkurs na Symulację Rozprawy Cywilnej. Członkowie Studenckiej 
Poradni Prawnej brali wreszcie aktywny udział w szeregu konkursów (m.in. 
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Polish Brown-Mosten National Client Consultation Competition; Ogól-
nopolski Konkurs Mediacyjno-Negocjacyjny organizowany przez Koło Na-
ukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP UJ; Tax’n’You 
organizowany przez KPMG) oraz konferencji naukowych organizowanych 
przez inne uczelnie.

Cieszymy się, że praca oraz zaangażowanie studentów, a także opiekunów 
naszej Poradni zostały docenione, w efekcie czego uzyskaliśmy najwyższy wy-
nik w rankingu, pokonując rywali z całej Polsce. Mamy nadzieję, że również 
w kolejnym roku uda nam się zostać laureatem tego rankingu. Wprawdzie 
w  roku akademickim 2019/2020, ze względu na pandemię, nie wszystkie 
plany udało się nam zrealizować, niemniej jednak i ten rok obfi tował w wy-
darzenia oraz sukcesy członków naszej Poradni. 

Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że w styczniu 2020 r. Studenc-
ka Poradnia Prawna KAAFM była organizatorem konkursu „Central Europe-
an Client Consulation Competition”. Konkurs odbywał się w języku angiel-
skim, a jego ideą było rozwijanie umiejętności oraz kompetencji studentów 
prawa w zakresie pierwszej rozmowy z klientem. Konkurs był organizowany 
we współpracy z Uniwersytecką Poradnią Prawną Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Studencką Poradnią Prawną Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 
Kliniką Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacją Uniwersyteckich Poradni 
Prawnych oraz Asocjacją Klinik Prawnych Ukrainy. W konkursie uczestni-
czyły 3 drużyny polskie i 4 drużyny ukraińskie. Drużyna polska i drużyna 
ukraińska, które zwyciężyły w CECCC, miały wziąć udział w międzynaro-
dowym etapie konkurs  – ICCC (International Client Consultation Com-
petition), od lat organizowanym przez Fundację Brown Mosten, w 2020 r. 
miał się odbyć w Stetson University College of Law w Tampie na Florydzie 
w USA. W etapie krajowym zwycięstwo zdobyła drużyna członków naszej 
poradni, tj. Agnieszka Krzyżak i Kamil Najjar. Para ta awansowała do mię-
dzynarodowego fi nału konkursu ICCC, niestety, z  powodu epidemii fi nał 
konkursu został odwołany. Niemniej organizacja, udział naszej drużyny i jej 
zwycięstwo w CECCC przyczyniły się do wzrostu znaczenia polskich metod 
praktycznego nauczania prawa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Podtrzymując zeszłoroczny zamysł – upowszechnienie symulacji jako me-
tody nauczania – zorganizowaliśmy kolejną edycję Konkursu na Symulację 
Rozprawy Cywilnej 2020. Finał zawodów miał odbyć się w  kwietniu, ale 
z racji pandemii został przeniesiony na listopad 2020 r. 

W tym roku akademickim opiekunowie Poradni zorganizowali kilkanaście 
warsztatów z zakresu przygotowywania pism procesowych w sprawach kar-
nych, administracyjnych i cywilnych, a także z zakresu prawa podatkowego. 
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Dla studentów naszej Poradni opiekun sekcji karnej zorganizował wyjazdy 
do Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu oraz do Zakładu Karnego w Wa-
dowicach. 

Kontynuowaliśmy współpracę z  Aresztem Śledczym w  Krakowie przy 
ul. Montelupich, ale także nawiązaliśmy współpracę z nowymi instytucja-
mi, m.in. Uniwersytetem Trzeciego Wieku KAAFM. Dodatkowo studenci 
poradni przeprowadzili szkolenie dla cudzoziemców z zakresu uzyskiwania 
pozwolenia na pobyt stały i  tymczasowy, ubezpieczenia zdrowotnego cu-
dzoziemców oraz warunków podjęcia pracy przez cudzoziemców na terenie 
Polski.

Sukces naszej Poradni niewątpliwie przydał natchnienia i zapału do dal-
szych działań w ramach Poradni tak studentom, jak i opiekunom. Nowo wy-
brany zarząd SPP już planuje nowe wydarzenia (seminaria, szkolenia), akcje 
promocyjne (plakaty i fi lmy) oraz nawiązanie współpracy z kolejnymi insty-
tucjami. Zadanie mamy szczególnie trudne, bowiem liczba spraw, które do 
nas trafi ają, zmniejsza się z  roku na rok. Dodatkowo w  czasach pandemii 
świadczenie pomocy prawnej staje się szczególnie utrudnione, zwłaszcza dla 
osób, które dotychczas korzystały z pomocy Studenckich Poradni Prawnych. 
Kolejny rok z  pewnością będzie dla naszej Poradni pełen wyzwań. Mamy 
jednak nadzieję, że pojawią się również szanse, aby odszukać i  zastosować 
nieszablonowe rozwiązania zarówno w  kontekście dotarcia do osób, które 
potrzebują pomocy prawnej, jak i zapewnienia studentom SPP cennego do-
świadczenia oraz umiejętności praktycznych. 




