
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1B:  Pracownia praktyczna – Notariusz  

 

Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z całokształtem zagadnień związanych  
z wykonywaniem zawodu notariusza – zarówno, jeśli idzie o ścieżkę dojścia do tego zawodu, jak też  
z faktycznym jego wykonywaniem. Zajęcia ukierunkowane są praktycznie. Rezultatem zajęć ma 
być osiągnięcie przez uczestników wiedzy co do sposobu uzyskania uprawnień do wykonywania 
zawodu notariusza (zarówno w ścieżce klasycznej – obejmującej egzamin wstępny na aplikację 
notarialną, odbycie aplikacji notarialnej, oraz zdanie egzaminu notarialnego, jak też w ścieżkach 
alternatywnych) oraz co do faktycznych i prawnych podstaw funkcjonowania notariusza w obrocie 
prawnym. W tym ostatnim zakresie uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zarówno organizacyjnych, 
jak też merytorycznych podstaw wykonywania zawodu rejenta.  
 

Szczegółowe efekty nauczania: Uczestnicy pracowni wskutek przeprowadzonych zajęć będą znać  
i rozumieć: 
- ścieżkę, która zgodnie z ustawą – Prawa o notariacie prowadzi do uzyskania uprawnień  
    do wykonywania zawodu notariusza 
-  alternatywne ścieżki dojścia do zawodu notariusza 
-  czynności konieczne do rozpoczęcia działalności kancelarii notarialnej 
-  wymogi organizacyjne kancelarii notarialnej jako miejsca dokonywania czynności notarialnych 
-  organizację biurowości kancelarii notarialnej 
-  obowiązki formalne, sprawozdawcze i podatkowe (w tym w roli płatnika podatków) realizowane 

  przez notariusza 

-  zakres obowiązków notariusza, spełnianych przy dokonywaniu czynności notarialnych 

-  katalog czynności notarialnych przewidzianych prawem 

-  podstawy materialnoprawne dokonywania czynności notarialnych 

-  tryb dokonywania czynności notarialnych 

-  budowę i konstrukcję aktu notarialnego oraz innych dokumentów notarialnych  

 

Uczestnicy uzyskają nadto podstawową wiedzę w zakresie zagadnień materialnoprawnych (prawa  

rzeczowego, prawa spadkowego, prawa podatkowego) stosowanych w praktyce notariusza oraz  

będą potrafili przygotować samodzielnie projekty podstawowych dokumentów (w tym poświadczeń  

oraz prostych aktów notarialnych) 

 

Zakres tematyczny zajęć: 

W zakresie tematycznym zajęć ujęte zostaną regulacje ustrojowej dla zawodu notariusza ustawy – 

Prawo o notariacie, dotyczące po pierwsze, ścieżki dojścia do zawodu notariusza, po drugie, 

ustrojowych podstaw jego funkcjonowania, w tym także w zakresie samorządu zawodowego oraz 

nadzoru nad notariatem, po trzecie wreszcie – czynności notarialnych dokonywanych przez rejenta. 

Ponadto w niezbędnym zakresie zajęcia obejmować będą także problematykę innych aktów prawnych 

– kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania cywilnego, ustaw 

dotyczących obrotu nieruchomościami czy ustaw podatkowych.  

 

Liczba uczestników zajęć warsztatowych – około 15 osób/gr. 

    



 
 

 
 

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od grudnia  2021 do marca 2022 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie dodatkowych zajęć organizowanych z pracodawcami, służących lepszemu 

przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy w ramach przedmiotu: „Pracownia 

praktyczna – Notariusz” dla studentów studiów stacjonarnych IV roku  

z kierunku Prawo studia jednolite magisterskie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji 

Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie. 

 

w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 20 godzin, w jednej grupie  

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Zasady dojścia do wykonywania zawodu notariusza. 3 

2. 
Podstawy ustrojowe wykonywania zawodu notariusza, samorząd notarialny, 
nadzór nad notariuszami.   

3 

3. Biurowość i organizacja kancelarii notarialnej.  3 

4. 
Obowiązki notariusza związane z wykonywaniem czynności notarialnych oraz 
tryb ich dokonywania. 

3 

5. Prawo cywilne w praktyce notariusza.  3 

6. Prawo podatkowe w praktyce notariusza.  2 

7. Metodyka sporządzania dokumentów notarialnych.  3 

 

Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 
 


