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Sekcja cywilna Studenckiej Poradni Prawnej Krakowskiej Akademii

Sekcja cywilna Studenckiej Poradni Prawnej Krakowskiej Akademii (dalej: 
SPP KA) sporządza porady, opinie prawne oraz wzory pism i umów z zakresu 
prawa materialnego i procedury cywilnej. Ze względu na obszerność prawa 
cywilnego nie sposób wymienić wszystkich spraw, którymi zajmuje się sek-
cja, jednak w szczególności doradza ona w kwestiach związanych z prawem 
rodzinnym, prawem własności, prawem zobowiązań, prawem spadkowym, 
prawem autorskim oraz procedurą cywilną. 

Opiekunami sekcji cywilnej są: dr hab. Julia Stanek, prof. KAAFM, 
dr  Katarzyna Jasińska oraz dr Aleksandra Partyk. Oprócz działalności na-
ukowej, wykonują one także zawód radcy prawnego, co sprawia, że jakość 
udzielanych przez studentów porad i sporządzanych pism procesowych jest 
na najwyższym poziomie. 

Kierowaniem prac sekcji, sprawowaniem nadzoru nad jej działalnością 
oraz prowadzeniem dokumentacji zajmuje się koordynator sekcji prawa 
cywilnego.

Dla członków sekcji cywilnej przeprowadzane są przez dr Partyk warsztaty 
z pism procesowych w procedurze cywilnej. Umiejętność sporządzania pism 
procesowych to podstawa w pracy prawnika, dlatego studenci bardzo chęt-
nie biorą udział w tych warsztatach. Dodatkowo regularnie raz w miesiącu, 
na stronie internetowej (spp.ka.edu.pl) oraz Facebooku poradni (Studencka 
Poradnia Prawna Krakowskiej Akademii), studenci z  sekcji cywilnej publi-
kują artykuł dotyczący tematów „na czasie” związanych z prawem cywilnym 
(np. Koronawirus a kontakty rodzica z małoletnim dzieckiem).

Według raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości blisko 60% spraw 
toczących się przed sądami w Polsce to sprawy cywilne. Znajduje to potwier-
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dzenie w działalności poradni, gdyż to właśnie do sekcji cywilnej wpływa naj-
więcej spraw. Z tego też powodu jest ona najliczniejszą pod względem osób 
sekcją, spośród wszystkich funkcjonujących przy SPP KA.

Opinie oraz porady prawne, które sporządzają członkowie sekcji cywilnej 
pod okiem doświadczonych opiekunów, bardzo często dotyczą dość skom-
plikowanych i zawiłych spraw, które zawierają obszerny materiał dowodowy. 
Sekcja cywila sporządza coraz więcej pism procesowych, które trzeba napisać 
w określonym czasie. Ma to niebagatelny wpływ na doświadczenie, jakie stu-
denci zdobywają podczas pracy w poradni, ponieważ prawnicy muszą trzy-
mać się określonych w  ustawie terminów. W  ostatnim czasie klient sekcji 
cywilnej poprosił o sporządzenie odpowiedzi na pozew o ustanowienie roz-
dzielności majątkowej małżeńskiej. Studenci w ciągu czterech dni zapoznali 
się z całym materiałem dowodowym i sporządzili pismo. Dowodzi to tego, że 
członkowie sekcji cywilnej są w stanie zapewnić profesjonalną pomoc prawną 
klientom w sprawach niecierpiących zwłoki. 

Członkostwo w sekcji cywilnej w znacznym stopniu pomaga w rozwoju 
kariery zawodowej – absolwenci z powodzeniem zdają egzaminy wstępne na 
aplikacje prawnicze, takie jak aplikacje: radcowska, adwokacka i notarialna. 

Podsumowując, sekcja cywilna świadczy pomoc prawną wielu osobom, 
sporządzając w sposób profesjonalny i rzetelny porady, opinie prawne i pi-
sma procesowe. Przyczynia się również do rozwoju osobistego jej członków, 
kształtując przyszłą karierę zawodową studentów. 


