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Szkolenie:
Obsługa kancelaryjna i archiwizacja
dokumentacji w urzędzie (po zmianie ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)

Październik 2016
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Celem szkolenia: „Obsługa/instrukcja kancelaryjna oraz archiwizacja dokumentacji w urzędzie (po zmianie ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)” jest podniesienie efektywności pracy w zarządzaniu dokumentacją i
poprawa organizacji pracy w Urzędzie poprzez zapoznanie się z zasadami postępowania z dokumentacją i wykonanie
praktycznych zadań w tym zakresie.
Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników wytwarzających dokumentację aktową,
techniczną, kadrowo-płacową, księgową, w tym dokumentację archiwalna (kat. A) i niearchiwalną (kat. B25), w wersji
papierowej i elektronicznej, a przede wszystkim kierowane jest do osób pracujących na stanowiskach kierowniczych,
archiwistów oraz sprawujących nadzór i kontrolę nad stanowiskami administracyjnym w jednostkach samorządowych i
państwowych

Program szkolenia:
Dzień pierwszy
1. Rodzaje współczesnej dokumentacji.
2. Nowa ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dz. u. z 2015 r. poz. 1446).
3. Nowe rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie klasyfikacji i kwalifikacji
dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej (dz.u.2015.1743).
4. Normatywy kancelaryjno-archiwalne.
 Instrukcja Kancelaryjna-obieg dokumentacji
 JRWA- Rzeczowy Wykaz Akt i kwalifikator dokumentacji - klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji
 Instrukcja archiwalna- standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania
dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych.
5. Czynności kancelaryjne w ezd (elektroniczne zarządzanie dokumentacją) i systemie tradycyjnym .
 Zadania
kancelarii
ogólnej-otwieranie
przesyłek,
rejestracja
przesyłek
,skanowanie
przesyłek(wyjątki)walidacja, rozdział przesyłek, prowadzenie składów chronologicznych, prowadzenie
składów informatycznych nośników danych.
 Zadania pracowników merytorycznych (prowadzących sprawy)
 Zadania kierowników komórek organizacyjnych
6. Archiwizacja dokumentacji papierowej i elektronicznej.
 archiwizacja dokumentacji papierowej z teczek aktowych
 archiwizacja dokumentacji papierowej ze składu chronologicznego
 archiwizacja dokumentacji elektronicznej z EZD
 archiwizacja dokumentacji elektronicznej ze składu informatycznych nośników danych
7. Nowa procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej
8. Nowa procedura przekazywania materłów archiwalnych do archiwum państwowego
9. Prowadzenie archiwum zakładowego
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 Organizacja, zadania i lokal archiwum zakładowego
 Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego z komórek Urzędu
 Ewidencja, sprawozdawczość, przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji .
 Skontrum dokumentacji oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
 Udostępnianie i wycofywanie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
10. Przekwalfikowanie dokumentacji w urzędzie po zmianie jrwa.
Dzień drugi
Warsztaty / ok.30 zadań/ polegających na:
1. Klasyfikowaniu i kwalifikowaniu dokumentacji na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt lub
kwalifikatora dokumentacji
2. Doborze z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt symbolu klasyfikacyjnego i kategorii archiwalnej do założenia
sprawy,
3. Nadawaniu znaku sprawy na piśmie
4. Rozszerzeniu JRWA,
5. Zakładaniu i prowadzeniu spisu spraw,
6. Prowadzeniu metryki sprawy,
7. Zakładaniu teczek aktowych,
8. Zakładaniu podteczek,
9. Nadawaniu znaku akt teczce aktowej,
10. Nadawaniu znaku akt podteczce,
11. Opisaniu teczki i podteczki,
12. Wewnętrznemu porządkowaniu teczek aktowych do przekazania do archiwum zakładowego(składnicy akt),
13. Porządkowaniu dokumentacji nie tworzącej akt spraw jak np. raporty kasowe, listy płac itp,
14. Paginacji teczki aktowej kat „A” i kat wyższej niż B10,
15. Porządkowaniu dokumentacji kat B,
16. Sporządzaniu spisów zdawczo- odbiorczych odrębnie dla kat „A” i kat” B” w układzie rzeczowym i
chronologicznym do przekazania do archiwum zakładowego,
17. Wewnętrzne uporządkowaniu akt osobowych i sporządzeniu dla nich spisu zdawczo-odbiorczego,
18. Sporządzeniu spisu zdawczo-odbiorczego informatycznych nośników danych do archiwum zakładowego,
19. Wypełnieniu karty wypożyczenia i udostępnienia z archiwum zakładowego,
20. Wypełnieniu protokołu zniszczenia lub zagubienia akt,
21. Sporządzeniu wykazów spisów zdawczo-odbiorczych,
22. Nowy tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej
23. Typowanie dokumentacji do brakowania,
24. Sporządzeniu spisu do brakowania,
25. Sporządzenie wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
26. Sporządzenie skontrum archiwum zakładowego,
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27. Sporządzenie sprawozdania z działalności archiwum zakładowego,
28. Przekwalifikowanie dokumentacji zastałej w podmiocie przez prowadzących sprawę i archiwistów
zakładowych.
29. Szczegółowy tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
30. Sporządzenie zawiadomienia o przekazaniu materiałów archiwalnych
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Informacje organizacyjne
Forma zajęć: szkolenie, warsztaty, wykład
Termin szkolenia: 7 - 8 listopad 2016
Czas trwania szkolenia: 2 dni - 16 godzin
Miejsce szkolenia: Lublin
OFERTA CENOWA
Wartość szkolenia za 1 osobę : 800, 00 zł (netto + VAT) - przy liczebności grupy poniżej 10 osób

Oferta obejmuje:
- konsultacje programu szkoleniowego
- przeprowadzenia cyklu szkoleniowego przez dedykowanego trenera
- miejsce realizacji szkolenia dostosowane do potrzeba osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach
inwalidzkich, niewidomych oraz niedowidzących), wyposażone min. w projektor, flipchart, krzesła i stoły
- wyżywienie podczas szkolenia (catering)
- materiały szkoleniowe w formie drukowanej i elektronicznej oraz dydaktyczne
- obsługę podczas szkolenia
- ocenę efektywności szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem
- prowadzenie dziennika szkolenia, listy obecności
- wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem MEN
Oferta nie obejmuje:
- dojazdu uczestników na miejsce szkolenia
- ubezpieczenia uczestników
- noclegów

Informacja i zgłoszenie :
W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz przesłanie w formie scanu na adres
e-mail: bfilipiuk.europartgrupa@wp.pl
Osoba do kontaktu: Beata Filipiuk (tel. 513 227 247)
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na szkolenie
Nazwa firmy

Adres firmy
NIP
Telefon
E-mail
Nazwa szkolenia
Termin szkolenia
Dane osoby zgłaszanej na szkolenie
Imię i nazwisko
Adres (miejsce zamieszkania) uczestnika
szkolenia
Stanowisko służbowe
Telefon
E-mail

.........................................................................................................................
podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Upoważnia się firmę GRUPA EUROPART Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu:

..............................................................., dnia .................................................
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Przedsiębiorstwa)

GRUPA EUROPART Sp. z o.o.
Siedziba: Ul. Wiejska 49, 22-200 Włodawa
www.europart.wlodawa.pl
Biuro regionalne LUBLIN:
Ul. Sławinkowska 6c/2
20-810 Lublin
tel. 513 227 247
KRS: 0000401639 – Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczyk KRS
REGON: 061348684
NIP: 5651525166
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
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REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.






Organizatorem szkolenia jest firma GRUPA EUROPART Sp. z o.o. z siedzibą: Ul. Wiejska 49, 22-200 Włodawa
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, podpisanego Regulaminu Uczestnictwa w
szkoleniu oraz dokonanie zapłaty na podstawie faktury pro-forma najpóźniej w dniu szkolenia.
Koszt szkolenia dla jednej osoby - …………….. zł. (brutto)
Konto do wpłat: m Bank nr.: 88114020040000340206929362
Każdorazowo szkolenia odbywać się będą w łatwo dostępnym miejscu, określonym przez Organizatora.
Osoby zgłoszone informowane są z 5-dniowym wyprzedzeniem o realizacji szkolenia.
Szkolenia odbywają się przy minimalnej liczbie 7 uczestników, zebranych na 5 dni przed szkoleniem.
Liczebność grup szkoleniowych nie będzie przekraczać 15 osób. W uzasadnionych przypadkach, Organizator może zwiększyć
liczebność grup szkoleniowych jednakże w takich przypadkach (większa liczba osób na szkoleniu) Organizator musi zapewnić udział
co najmniej dwóch trenerów przez cały okres trwania szkolenia.
Jeden dzień szkolenia obejmuje nie mniej niż 8 godzin lekcyjnych efektywnej pracy trenerskiej.
W przypadku odwołania szkolenia przez firmę GRUPA EUROPART Sp. z o.o., pełna kwota wpłacona na poczet szkolenia zostanie
niezwłocznie zwrócona na konto klienta, lub – jeżeli klient wyrazi zgodę - zostanie mu zaproponowany inny termin szkolenia.
Jeżeli uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w opłaconym terminie ze szkolenia to:
 jeżeli zgłosi ten fakt najpóźniej na pełne 10 dni kalendarzowych przed szkoleniem, wówczas niezwłocznie zwracana jest mu
pełną kwotę jego wpłaty, lub z jego miejsca może skorzystać inna wskazana osoba lub może wybrać inne szkolenie (termin i
temat) w miarę wolnych miejsc na szkoleniu oraz po wyrównaniu przez strony ewentualnych różnic w cenie,
 jeżeli zgłosi ten fakt najpóźniej na 2 dni robocze przed szkoleniem, wówczas niezwłocznie ORGANIZATOR zwraca mu 90% z
kwoty jego wpłaty, lub z jego miejsca może skorzystać inna wskazana osoba lub może wybrać inne szkolenie (termin i
temat) w miarę wolnych miejsc na szkoleniu oraz po wyrównaniu przez strony ewentualnych różnic w cenie,
 jeżeli zgłosi ten fakt w przeddzień rozpoczęcia szkolenia, wówczas z jego miejsca może skorzystać inna wskazana osoba lub
może wybrać inne szkolenie (termin i temat) w miarę wolnych miejsc na szkoleniu oraz po wyrównaniu przez strony
ewentualnych różnic w cenie,
Nieusprawiedliwiona nieobecność na szkoleniu oznacza zarówno brak zwrotu dokonanej wpłaty, jak i utratę prawa do przeniesienia
się lub zapisania innej osoby w swoim zastępstwie na inne szkolenie.
Organizator zapewni wszystkim uczestnikom szkoleń możliwość kontaktu z trenerami prowadzącymi szkolenia w celu uzyskania
wsparcia poszkoleniowego w okresie do 1 miesiąca po zakończeniu szkolenia.
Organizator określi i poinformuje uczestników każdego szkolenia o możliwości, sposobach i zasadach kontaktu z trenerami;
Organizator zapewni następujące standard szkoleń:
udział co najmniej jednego trenera prowadzącego szkolenie;
materiały szkoleniowe dla uczestnika oraz długopis i notes dla każdego uczestnika;
salę szkoleniową, w której będzie znajdować się projektor multimedialny, laptop oraz ekran, flipchart, flamastry lub tablice
tradycyjne, jeżeli będą potrzebne. Sala będzie spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać warunki akustyczne i oświetleniowe
pozwalające na komfortowy i bezpieczny dla zdrowia udział i prowadzenie szkoleń, musi być ogrzewana (w okresie zimowym). Sala
musi posiadać zaplecze sanitarne. Sala musi być przeznaczona na cele szkoleniowe.
wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia wszystkim tym osobom, które mają potwierdzoną obecność na co
najmniej 80% zajęć. W przypadku gdy wydanie zaświadczeń nie jest możliwe na zakończenie danego szkolenia Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia go uczestnikowi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia szkolenia;

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę GRUPA EUROPART Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w
formularzu wyłącznie dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich
poprawiania.
………………………………………….. ………………………………………….
Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać formie scanu na adres e-mail: bfilipiuk.europartgrupa@wp.pl
Osoba do kontaktu: Beata Filipiuk (tel. 513 227 247)

Strona 7

