Systemy szkolenia adwokatów w UE
Anglia i Walia
Informacje przekazane przez Solicitors Regulation Authority (SRA) - organ regulacyjny
prawników posługujących się tytułem solicitor
Kwiecień, 2014 r.
OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA PRAWNIKÓW w Anglii i Walii
1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe /
studia uniwersyteckie

TAK - kandydaci muszą uzyskać
kwalifikujący (Qualifying Degree)

Wymagany dyplom
ukończenia studiów
prawniczych

NIE

Warunki, które musi spełnić
adwokat, aby uzyskać pełne
prawo do wykonywania
zawodu:









dyplom

Ukończenie kursu umiejętności zawodowych
(Professional Skills Course, PSC) przed
przyjęciem;
ocena kandydata przez Law Society;
ocena kandydata i jego przyjęcie przez
kancelarię prawną;
odbycie aplikacji;
egzamin;
wpis na listę prowadzoną przez Law Society w
Anglii i Walii.

Drogi do zawodu:
Dyplom kwalifikujący w zakresie prawa + kurs
praktyki prawniczej (Legal Practice Course, LPC) +
dwuletnia umowa o odbycie praktyk
ALBO
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dyplom ukończenia studiów innych niż prawnicze +
całoroczny kurs przekwalifikujący (GDL) + LPC +
dwuletnia umowa o odbycie praktyk.
Wszyscy kandydaci muszą odbyć kurs praktyki
prawniczej (LPC) i zawrzeć dwuletnią umowę o
odbycie praktyk (które może zapewnić kancelaria
prawna, organ sektora publicznego lub dział
prawny spółki)
Alternatywne drogi do
zawodu:

TAK



praktyki zamiast dyplomu,
możliwości przejścia z innych zawodów
(zawody prawnicze w innych państwach).
Kurs praktyki prawniczej (LPC) można również
rozpocząć, wybierając drogę dla specjalistów ds.
prawnych
niepełnym

(ILEX),

która

wymiarze

doświadczenia

zamiast

obejmuje
godzin

studia

w

i

wykazanie

dyplomu

ukończenia

studiów licencjackich. Od tego momentu wymogi w
ramach tej drogi do zawodu nie różnią się od
wymogów

dla

kandydatów

korzystających

z

tradycyjnych dróg.
Prawnicy, którzy uzyskali kwalifikacje w innym
państwie, mogą skorzystać z QLTS (Qualified
lawyers transfer route) – wymagane jest złożenie
egzaminów i spełnienie wymogów w zakresie
predyspozycji.
2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
regulamin SRA dotyczący szkoleń z 2011 r.
http://www.sra.org.uk/students/lpc.page
http://www.sra.org.uk/students/trainingcontract.page
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Obowiązkowa

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń
w trakcie aplikacji

TAK









Forma szkoleń w
trakcie aplikacji








Ustalony czas trwania:
3 lata
(dwuletnia umowa o odbycie praktyk + około
jednego roku na ukończenie LPC)
(możliwość skrócenia tego okresu o 6 miesięcy z
uwagi na wcześniejsze równoważne
doświadczenie).
Prywatne kancelarie prawne i wewnętrzne
departamenty
prawne
w
organizacjach
komercyjnych zapewniają drugi etap aplikacji –
umowę o odbycie praktyk (doświadczenie
praktyczne w miejscu pracy);
organizacje inne niż prywatne kancelarie prawne
(np.
krajowe
ograny
rządowe
i
organy
samorządowe oraz wewnętrzne departamenty
prawne w organizacjach komercyjnych) zapewniają
drugi etap aplikacji – umowę o odbycie praktyk
(doświadczenie praktyczne w miejscu pracy);
organizatorzy
komercyjni
–
organizatorzy
komercyjni działają jak prywatne uczelnie wyższe
specjalizujące się niekiedy w rozwijaniu kwalifikacji
zawodowych. Muszą oni uzyskać zarówno
akredytację akademicką od Organu ds. Oceny
Kwalifikacji (Qualifications Assessment Authority),
jak i akredytację SRA (zapewniają one pierwszy
etap aplikacji – kurs praktyki prawniczej);
uczelnie (pierwszy etap aplikacji, kurs praktyki
prawniczej, zapewniają uczelnie).
Praktyki pod nadzorem adwokata prowadzącego
prywatną praktykę;
szkolenie z zakresu prawa prowadzone zgodnie z
określonym programem nauczania wspólnym dla
wszystkich aplikantów;
szkolenie z zakresu prawa według indywidualnego
programu nauczania;
szkolenie w zakresie kompetencji zawodowych
innych niż kompetencje prawnicze;
szkolenie w zakresie prawniczych kompetencji
zawodowych.
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Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy
przed rozpoczęciem
aplikacji

TAK




Sprawdzenie/weryfikacja dyplomu
test predyspozycji

http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/suita
bilitytest/content.page

Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

TAK

Kurs praktyki prawniczej oraz okres umowy o
odbycie praktyk muszą obejmować co najmniej 3
różne obszary prawa, w tym co najmniej jeden
obszar związany z postępowaniem procesowym i
nieprocesowym.
Wyniki kursu praktyki prawniczej:
http://www.sra.org.uk/documents/students/lpc/LP
C-Outcomes-Sept2011.pdf

Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i
szkoleń językowych:

NIE

Oczekuje się jednak, że przed rozpoczęciem kursu
praktyki prawniczej studenci będą posiadali wiedzę
na temat
- głównych instytucji UE,
- źródeł i wykładni prawa UE,
- związku między prawem UE a prawem
krajowym,
- istotnych konwencji i przepisów z zakresu praw
człowieka.
Prawo UE jest zasadniczo wykładane i jego
znajomość jest oceniana przez cały okres kursu
praktyki prawniczej, ilekroć wiąże się ono z
omawianym obszarem prawa.

Podział aplikacji na
różne etapy

NIE

Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

TAK





Egzaminy pisemne,
egzaminy ustne,
egzaminy odbywają się na etapie kursu
praktyki prawniczej, natomiast okres objęty
umową o odbycie praktyk kończy się jego
zatwierdzeniem przez odpowiedzialnego
partnera szkoleniowego bez żadnych
dalszych egzaminów.
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3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między
doskonaleniem zawodowym
a szkoleniem z zakresu
specjalizacji

TAK
Szkolenie z zakresu specjalizacji można jednak
również zaliczyć na poczet wymogów
doskonalenia zawodowego i nie jest ono
obowiązkowe, chyba że prawnik posługujący się
tytułem solicitor wykonuje bardzo specjalistyczny
rodzaj pracy, np. występuje jako obrońca w
sprawach karnych.
Obrońca w sprawach karnych jest jak dotąd
jedyną specjalizacją dostępną w angielskim
systemie szkolenia adwokatów.
Podstawa prawna:
system oceny
jakości
SRA dotyczący
adwokatów
(sprawy
karne),
regulujący
praktykę zawodową obrońców w sprawach
karnych w Anglii i Walii.

Obowiązek
doskonalenia
zawodowego

TAK

Wymogi dotyczące szkoleń obowiązkowych
ustanowione w regulaminie wewnętrznym Law
Society.
Podstawa prawna:
przepisy regulujące wymóg doskonalenia
zawodowego dla prawników posługujących się
tytułem solicitor w Anglii i Walii:
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpdaccreditation.page
http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/co
ntent.page

Obowiązek szkolenia z
zakresu specjalizacji

TAK

Dotychczas nie było takich wymogów, chociaż
sytuacja staje się coraz bardziej złożona. Prawnicy
posługujący się tytułem solicitor mogą uzyskać w
większości przypadków nieuregulowane ustawowo
kwalifikacje
specjalistyczne,
które
stanowią
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swojego rodzaju znaki jakości – klienci, tacy jak
rząd i banki, coraz częściej kierują się takimi
specjalistycznymi akredytacjami przy doborze
swoich prawników. Ostatnio (w 2013 r.)
wprowadzono nową obowiązkową specjalistyczną
akredytację o nazwie system oceny jakości dla
adwokatów (QASA), zgodnie z którą obrońcy w
sprawach
karnych
muszą
uzyskać
takie
specjalistyczne kwalifikacje, aby móc występować
przed sądami.
Obowiązek nauki
języków obcych

NIE

Obowiązek włączenia NIE
treści związanych z
prawem UE w zakres
doskonalenia
zawodowego
/
szkolenia z zakresu
specjalizacji
4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

Tak, możliwość akredytacji:
 krajowych organizatorów szkoleń,
 organizatorów szkoleń ze wszystkich państw
członkowskich.
Proces akredytacji
Organizatorzy prowadzący działania w zakresie
doskonalenia
zawodowego
mogą
zostać
wewnętrznymi lub zewnętrznymi organizatorami
doskonalenia zawodowego, pod warunkiem że
spełniają kryteria w zakresie autoryzacji i są objęci
monitorowaniem
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd/trainingcompanies.page

Liczba organizatorów
szkoleń oferujących
działania szkoleniowe w
ramach doskonalenia
zawodowego

Ponad 50
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Rodzaj organizatorów
szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego







Law Society;
organizacja zarządzana lub utworzona przez
izby właściwe dla prawników posługujących się
tytułem barrister/solicitor (w tym ośrodki
prawnicze lub lokalne zrzeszenia prawników
posługujących się tytułem solicitor);
akredytowany
prywatny
komercyjny
organizator szkoleń;
akredytowany
prywatny
lub
publiczny
niekomercyjny organizator szkoleń.

Liczba organizatorów
szkoleń oferujących
szkolenia przygotowujące do
specjalizacji

Ponad 50

Rodzaj organizatorów
szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe przygotowujące
do specjalizacji







Law Society;
organizacja zarządzana lub utworzona przez
Law Society (w tym ośrodki prawnicze lub
lokalne zrzeszenia prawników posługujących się
tytułem solicitor);
akredytowany
prywatny
komercyjny
organizator szkoleń;
akredytowany
prywatny
lub
publiczny
niekomercyjny organizator szkoleń.

Działania i metody
Rodzaj działań
szkoleniowych
akceptowanych w ramach
obowiązku doskonalenia
zawodowego lub szkolenia z
zakresu specjalizacji











Uczestnictwo w
szkoleniach
stacjonarnych;
ukończenie kursów
kształcenia na odległość;
zaliczenie modułów euczenia się;
uczestnictwo w
seminarium
internetowym;
ukończenie szkoleń
prowadzonych w formule
mieszanego uczenia się*;
uczestnictwo w
konferencjach
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Uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych w
innym państwie
członkowskim:
Tak, jest zaliczane
na poczet
spełnienia
obowiązku
doskonalenia
zawodowego,
jednak zależy od:
 uzyskania
akredytacji
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szkoleniowych*;
uczestnictwo w
działaniach szkoleniowych
jako osoba prowadząca
szkolenie lub nauczyciel;
przygotowywanie/publika
cja opracowań.

organizatora
szkoleń w
państwie
członkowskim
uczestnika przed
jego udziałem w
szkoleniu;
 rodzaju działań.

Szkolenie prowadzone przez
akredytowanych
organizatorów musi stanowić
25% wymaganych szkoleń z
zakresu doskonalenia
zawodowego w roku.
5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane
w nadzorowanie działań z
zakresu doskonalenia
zawodowego

TAK

Proces nadzoru

Ocena

Law Society

 jakości treści szkoleń,
 jakości metod szkoleniowych.
Organizacje zaangażowane
w nadzorowanie działań
szkoleniowych z zakresu
specjalizacji

TAK

Proces nadzoru

Ocena



QASA podlega nadzorowi SRA, Bar
Standards Board i Instytutu Specjalistów ds.
Prawnych (Professional Institute of Legal
Executives). Wszystkie te instytucje stosują
wspólny standard dla obrońców w
sprawach karnych w imieniu swoich
członków/osób podlegających ich regulacji.

jakości treści szkoleń,
jakości metod szkoleniowych.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 2 –
Badanie dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie prawa UE”
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realizowany przez Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE)
i Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)
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