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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze  
zaprasza na szkolenie zamknięte: 

 

Instrukcja kancelaryjna i Kodeks Postępowania Administracyjnego 

 
Szkolenie w zakresie: stosowania postanowień instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  
 
Cele szkolenia: ujednolicenie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie, zapoznanie pracowników 
ze zmianami dokonującymi się aktualnie w tym w tym zakresie oraz zapoznanie pracowników Urzędu 
z przepisami instrukcji kancelaryjnej przede wszystkim w zakresie: 

 najważniejszych definicji/określeń użytych w instrukcji, 
 rejestracji wpływów do Urzędu, 
 znakowania spraw, 
 sposobu rejestracji spraw (w tym prowadzenie spisu spraw, zakładania teczek aktowych, prowadzenie 

teczek zbiorczych, przedmiotowych i podmiotowych – ich praktyczne stosowanie) 
 elementów jakie powinno zawierać pismo załatwiające sprawę oraz egzemplarz a stosowanie formuły 

„otrzymują/do wiadomości”, 
 postępowania z przesyłkami wpływającymi do Urzędu w postaci elektronicznej (przesyłki wpływające 

do Urzędu na informatycznym nośniku danych, drogą poczty elektronicznej, e-PUAP), 
 stosowania pieczęci w Urzędzie, 
 dekretacji, 
 akceptacji wielostopniowej, 
 jednolitego rzeczowego wykazu akt (budowa i praktyczne stosowanie), 
 archiwizacji dokumentacji zakończonej, standardy porządkowania, ewidencjonowania, technicznego 

zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych, 
 przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a stosowanie instrukcji kancelaryjnej, 

w szczególności w części dotyczącej Jednolitego rzeczowego wykazu akt i kwalifikator dokumentacji tj.: 
budowa wykazu akt, podstawowe zasady rozbudowy/zmian w wykazach akt, kwalifikator dokumentacji 
jako forma uzupełnienia wykazu akt; 

 nadzoru nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych.  
 
Dodatkowo w czasie szkolenia zostaną poruszone kwestie związane z Elektronicznym Zarządzaniem 
Dokumentem w świetle nowych praktyk wykorzystywania systemu EZD jako systemu wspomagającego 
system tradycyjny, a w szczególności: 
1) zasady korespondencji dwutorowej : tradycyjnej i elektronicznej w jednej sprawie, 
2) elektroniczny obieg a obieg papierowy, 
3) wykorzystanie ePUAPu w elektronicznej skrzynce podawczej oraz podpisu elektronicznego, 
4) potwierdzanie za zgodność dokumentów elektronicznych oraz weryfikacja podpisu elektronicznego, 

stosowanie pieczęci w tym zakresie, 
5) problemy z terminowością załatwianych spraw za pośrednictwem ePUAPu a UPO – (tematyka związana 

z powtarzającymi się awariami systemu).  

http://www.zg.frdl.pl/
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W zakresie prowadzenia spraw na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego 
omówione zostaną, na zasadach ogólnych: 

 podstawowe zasady prowadzenia postępowań, 
 terminowość, 
 zasady doręczeń, w tym po wprowadzeniu zmian ustawą o doręczeniach elektronicznych, 
 wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych, 
 załatwianie skarg i wniosków, 
 postępowanie odwoławcze przed organem II instancji. 
 
Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie i obejmuje:  

 Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 

 Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 

 Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i elektronicznej,  

 Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 

 Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 

 Konsultacje poszkoleniowe.  

 

ZORGANIZUJEMY SZKOLENIE ZARÓWNO W FORMIE STACJONARNEJ JAK I ON-LINE 

 

Jak organizujemy szkolenia zamknięte online?  

Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 

wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub 

wszyscy przy komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził 

szkolenie z sali multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, 

prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa monitora 

lub w sali urzędu za pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 
 

Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub czat. 

Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi. 

Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, 

(Google Chrome).  
 

Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem 

lub głośniki.  

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

 

szkolenia.zg@frdl.org.pl  

tel.: 68 453 22 09 

www.zg.frdl.pl 
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