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Wstęp redaktora naukowego

Oddajemy w Państwa ręce efekt naszej pracy, jakim jest czterotomowy podręcznik dla aplikan-
tów adwokackich – „Aplikacja adwokacka w praktyce”. Idea przygotowania niniejszej publikacji, 
omawiającej kompleksowo zagadnienia będące przedmiotem szkolenia narodziła się w związku 
z faktem, iż nierzadko aplikacja adwokacka sprowadza się jedynie do uczestniczenia w zajęciach 
szkoleniowych oraz praktykach sądowych na I roku. Wielu aplikantów nie pracuje na co dzień 
w kancelariach lub pracując zawodowo nie zawsze ma styczność ze wszystkimi gałęziami prawa. 
Opracowane na łamach podręcznika zagadnienia są zgodne z  harmonogramem szkolenia 
aplikantów adwokackich uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką. Jednakże wychodząc 
z założenia, że to praktyka czyni mistrza, a wiedzę teoretyczną zdobyli Państwo na studiach, 
staraliśmy się, żeby omawiane przez nas zagadnienia przedstawić z punktu widzenia praktyku-
jącego adwokata, pokazać jak w zawodzie wykorzystać posiadaną wiedzę. 
Autorzy – głównie przedstawiciele Pomorskiej Izby Adwokackiej w  Gdańsku prowadzący 
zajęcia szkoleniowe z  aplikantami postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodszych 
członków Palestry dzieląc się z nimi swoim zawodowym know-how. Aplikacja uczy jak często 
teoria różni się od praktyki, a rozbieżne orzecznictwo Sądu Najwyższego można wykorzystać 
w szeroko pojętym interesie reprezentowanego klienta. Młodzi adepci zawodu niejednokrot-
nie stawiani są w sytuacji, kiedy w literaturze przedmiotu nie można znaleźć odpowiedzi na 
opracowywane zagadnienie. Co więcej, praktyka sądowa różni się w  zależności od miejsca 
położenia danego sądu apelacyjnego. Właśnie takich umiejętności radzenia sobie w zawodzie 
powinna uczyć aplikacja adwokacka. 
Na mocy ustawy – Prawo o adwokaturze, szkolenie aplikantów adwokackich powierzono izbom, 
tym samym liczymy na przekazanie za pomocą niniejszego podręcznika fachowej wiedzy 
i doświadczenia zdobytego przez autorów w trakcie ich własnej praktyki zawodowej. Nie bez zna-
czenia pozostaje również fakt, iż co roku ok. 85–90% aplikantów Pomorskiej Izby Adwokackiej 
w Gdańsku zdaje pomyślnie egzamin zawodowy. Świadczy to o wysokim poziomie kształcenia 
przyszłych pełnomocników i obrońców noszących zielony żabot na togach. Nadto, niniejsza publi-
kacja została objęta patronatem Ośrodka Badań Adwokatury, co stanowi nie tylko prestiż, ale rów-
nież potwierdza zasadność podjęcia się przez nas napisania przedmiotowego podręcznika.
Każda z czterech części „Aplikacji adwokackiej w praktyce” przedstawia opracowanie zagad-
nień z poszczególnych gałęzi prawa, nauczanych na szkoleniach prowadzonych w ramach apli-
kacji adwokackiej. Autorzy, którzy podjęli się przygotowania i omówienia danej materii mieli 
okazję przekonać się, że przekazanie na papierze posiadanej wiedzy praktycznej i sposobu jej 
wykorzystania w codziennej pracy zawodowej nie jest łatwym zadaniem. Żywimy nadzieję, iż 
niniejsza publikacja stanowić będzie uzupełniające źródło wiedzy wykorzystywane zarówno 
w trakcie trwania aplikacji, jak i przy przygotowaniach do egzaminu zawodowego.  
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Z wielką przyjemnością oddajemy w Wasze ręce efekt naszej wielomiesięcznej i wieloosobo-
wej pracy jakim jest jedna z  części opracowania „Podręcznik dla Aplikantów” poświęcona 
prawu gospodarczemu.
Zawartość merytoryczna niniejszego opracowania w dużej części opiera na aktualnie obowią-
zującym ramowym programie szkolenia uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką i ma 
na celu być swego rodzaju uzupełnieniem wiedzy nabywanej w toku szkolenia.
Publikacja, którą stworzyliśmy nie ma i nie miała być w swoim założeniu kolejnym opracowa-
niem komentarzowym, ale koncertuje się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych 
z jakimi stykamy się na co dzień pracując w ramach „zjawiska”, które nazywamy szeroko poję-
tym obrotem gospodarczym. 
W  treści podręcznika znajdziecie Państwo zarówno omówienia dotyczące kwestii struktu-
ralnych związanych z funkcjonowaniem spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego, jak 
również te które koncentrują się na zagadnieniach związanych z  prawem kontraktowym 
w ogólności i dotyczące konkretnych postaci stosunków zobowiązaniowych. Praktyka obrotu 
gospodarczego uczy, że zbyt często analizując konkretną umowę posługujemy się w zasadzie 
wyłącznie przepisami jej dotyczącymi nie sięgając do ogólnych zasad rządzących prawem 
zobowiązań. Stąd w podręczniku znalazły się części omawiające instytucje, które na pierwszy 
rzut oka mają walor teoretyczny, ale w  rzeczywistości odgrywają ogromne znaczenie prak-
tyczne jak np. zasada swobody umów.
Autorami podręcznika w tej części są w większości osoby prowadzące zajęcia z aplikantami 
adwokackimi, którzy mają świadomość, będąc w bieżącym kontakcie z osobami szkolnymi, 
na co położyć nacisk, co w ramach podręcznika omówić szerzej bądź nieco inaczej aniżeli na 
zajęciach szkoleniowych. 
Artykuł 3 ustawy Prawo o adwokaturze stanowi, że kształcenie aplikantów adwokackich jest 
jednym z zadań samorządu adwokackiego, a zatem niniejsze opracowanie jest w przekonaniu 
autorów jedną z form realizacji tego obowiązku. 
Warto podkreślić, że całość opracowania „Podręcznik dla Aplikantów” w tym również część 
niniejsza została objęta patronatem Ośrodka Badań Adwokatury, co dla autorów stanowi 
niewątpliwy zaszczyt, jak również potwierdza zasadność podjęcia się stworzenia niniejszego 
opracowania.
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanowić będzie uzupełniające źródło wiedzy wykorzy-
stywane zarówno w trakcie trwania aplikacji, jak i w pracy zawodowej.
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