
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1A:  Pracownia praktyczna – Adwokat  

 

Cel zajęć: Głównym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zasadami 
wykonywania zawodu adwokata, sposobami uzyskania kwalifikacji uprawniających do wpisu na listę 
adwokatów, w szczególności w zakresie zasad odbywania aplikacji adwokackiej. Nadrzędnym celem 
zajęć jest wykształcenie u studentów umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie 
studiów w praktyce. W realizacji powyższego celu pomocne będzie zapoznanie studentów z zasadami 
organizacji pracy adwokata oraz sposobem funkcjonowania i prowadzenia spraw w ramach kancelarii 
adwokackiej. Tematyka zajęć będzie dotyczyła również pracy merytorycznej adwokata, dzięki czemu 
studenci będą mieli okazję przyswoić wiedzę z zakresu przygotowywania projektów pism 
procesowych, projektów umów oraz opinii i informacji prawnych. Dzięki zagadnieniom z obszaru 
alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów studenci przyswoją wiedzę dotyczącą roli mediacji 
i negocjacji w pracy adwokata. 
 
Szczegółowe efekty nauczania: 
 
WIEDZA: 
– student posiada pogłębiona, teoretyczną wiedzę na temat zawodu adwokata, 
- student zna zasady dostępu do zawodu adwokata, sposobu odbywania aplikacji adwokackiej, 
- student przyswoił wiedzę  na temat  sposobu funkcjonowania i prowadzenia spraw w ramach 
kancelarii adwokackiej. 
 
UMIEJĘTNOŚCI 
- student sprawnie posługuje się odpowiednimi narzędziami w pracy adwokata, 
- student porusza się w ramach polskiego systemu prawa,  
- student potrafi rozwiązywać proste zagadnienia prawne i przygotowywać podstawowe wzory pism 
i umów. 
 
KOMPTETENCJE SPOŁECZNE 

– student rozumie zasady wykonywania zawodu,  w tym potrzebę permanentnego kształcenia się,  
– student potrafi nawiązywać kontakty z instytucjami i innymi przedstawicielami zawodów 
prawniczych. 
 

Zakres tematyczny zajęć:  

1. Zasady wykonywania zawodu adwokata. 

2. Procedura obsługi sekretariatu i obiegu pism, czynności administracyjne w kancelarii 

adwokackiej. 

3. Systemy informacji prawnej  - wyszukiwanie orzeczeń oraz poglądów doktryny na potrzeby 

konkretnej sprawy. 

4. Przygotowywanie projektów pism procesowych. 

5. Przygotowywanie projektów umów, w tym umów spółek handlowych. 

6. Opinie i informacje prawne – przygotowywanie i udzielnie informacji na pytania zadawane 

przez klientów. 

7. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. 

 

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 – Adwokat” 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 wykonywania zawodu adwokata. 2 

2. 
Procedura obsługi sekretariatu i obiegu pism, czynności administracyjne  
w kancelarii adwokackiej. 

3 

3. 
Systemy informacji prawnej  - wyszukiwanie orzeczeń oraz poglądów doktryny na 
potrzeby konkretnej sprawy. 

2 

4. Przygotowywanie projektów pism procesowych. 3 

5. Przygotowywanie projektów umów, w tym umów spółek handlowych. 4 

6. 
Opinie i informacje prawne – przygotowywanie i udzielnie informacji na pytania 
zadawane przez klientów.  

3 

7. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. 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. 
 


