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ePoświadczenia w notariacie - warsztaty szkoleniowe dla praktyków
Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2015 poz. 1311 z dniem 8 września 2016 roku wprowadzona została do
naszego porządku prawnego nowa kompetencja notariuszy - Notarialne elektroniczne
poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii.
Fundacja nasza przy współpracy z firmą SoftCream Software oferuje profesjonalne warsztaty szkoleniowe,
których celem jest nabycie praktycznych umiejętności pracy z elektronicznym dokumentem przy
użyciu podstawowych narzędzi dostępnych na rynku polskim.

Program wykładów i warsztatów
1. Wykład na temat wprowadzenia nowych regulacji prawnych w zakresie definicji dokumentu w k.p.c, k.c,
oraz w ustawie Prawo o notariacie
2. Wykład z zakresu podstawowych pojęć związanych z wprowadzeniem rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w
odniesieniu do transakcji elektronicznych - eIDAS
3. Zajęcia warsztatowe - Nauka podstawowych umiejętności w posługiwaniu się zaawansowanym podpisem
elektronicznym
4. Zajęcia warsztatowe - Nauka obsługi podstawowych narzędzi służących do sporządzania elektronicznego
poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu i kopii ( Adobe Reader, MS Office, Notaris Edytor)
5. Zajęcia warsztatowe - Zdobycie umiejętności w rozpoznawaniu, weryfikacji, archiwizacji dokumentów
elektronicznych opatrzonych zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym
certyfikatem
Warsztaty organizujemy dla grup 10-20 osobowych na terenie miast: Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin,
Gdańsk, Białystok, Lublin, Katowice, Rzeszów, Kraków i Wrocław.
Każdy z uczestników szkolenia powinien posiadać własny, sprawny, przenośny komputer osobisty
wyposażony w system MS Windows Win7 / Win8.1 / Win10 lub w system macOS, własne urządzenie
do czytania karty mikroprocesorowych oraz kartę mikroprocesorową z ważnym certyfikatem
kwalifikowanym.
W trakcie szkolenia zapewniamy wsparcie IT dla tych z Państwa, którzy będą potrzebowali pomocy w
prawidłowej konfiguracji systemu. Oferujemy również możliwość wypożyczenia komputerów na czas
warsztatów za dodatkową opłatą.
Terminy i miejsca warsztatów uzależnione są od zainteresowania oraz ilości chętnych.
Indywidualna oferta szkoleniowa

Cena netto / osoba

ePoświadczenia w notariacie - warsztaty szkoleniowe dla praktyków - cena zawiera
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i papierowej

499,00 zł

Wypożyczenie komputera na jednodniowe szkolenie

250,00 zł
Aleksandra Śmietanka
ola@softcream.pl
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Szczegółowy program wykładów i warsztatów
1. Wykład na temat wprowadzenia nowych regulacji prawnych w zakresie definicji dokumentu w k.p.c, k.c,
oraz w ustawie Prawo o notariacie
• Omówienie zmian wprowadzonych w kc, kpc, prawie o notariacie oraz w Rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie formatów, w jakich odpisy pism, dokumentów i
pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie - (czas 45 minut)
2. Wykład z zakresu podstawowych pojęć związanych z wprowadzeniem rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w
odniesieniu do transakcji elektronicznych eIDAS
• Omówienie elementarnych zagadnień związanych z zaawansowanym podpisem elektronicznym
( identyfikacja elektroniczna, certyfikat podpisu elektronicznego, kwalifikowany certyfikat podpisu
elektronicznego, podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczna, zaawansowany podpis elektroniczny,
kwalifikowany podpis elektroniczny, uwierzytelnienie ) - (czas 45 minut )
3. Zajęcia warsztatowe - Nauka podstawowych umiejętności w posługiwaniu się zaawansowanym podpisem
elektronicznym
• Zajęcia warsztatowe - Nauka obsługi podstawowych narzędzi służących do sporządzania elektronicznego
poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu i kopii ( Adobe Reader, MS Office, Notaris Edytor) w oparciu o
praktyczne przykłady dokumentów zawierających dane w postaci tekstu, w postaci obrazów, w postaci
plików dźwiękowych - audio, w postaci plików wizualnych (czas 45 minut )
• Zajęcia warsztatowe - Zdobycie umiejętności w rozpoznawaniu, weryfikacji, archiwizacji dokumentów
elektronicznych opatrzonych zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym
certyfikatem w oparciu o praktyczne przykłady dokumentów zawierających dane w postaci tekstu, w
postaci obrazów, w postaci plików dźwiękowych - audio, w postaci plików wizualnych (czas 45
minut )

