
 

 

Bezpłatne szkolenie zatytułowane 

„Dokumenty publiczne bez tajemnic” 

 

13 grudnia 2018 r.



 

 

ZAPROSZENIE 

Związek Powiatów Polskich, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych 

oraz Powiat Turecki  

zapraszają na szkolenie dedykowane 

Dyrektorom, Naczelnikom, Kierownikom Wydziałów 

Starostw Powiatowych i Miast na prawach powiatu 
 

które odbędzie się 13 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Turku, 

ul. Kaliska 59, Sala Konferencyjna im. Solidarności  

Finalizowane są prace nad ustawą o dokumentach publicznych, która wejdzie w życie po upływie 

6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Nakłada ona na funkcjonariuszy publicznych prawny obowiązek korzystania 

z Rejestru Dokumentów Publicznych oraz kontroli autentyczności dokumentów publicznych w zakresie 

pierwszego stopnia weryfikacji (w niektórych sytuacjach – również drugiego). Rozwiązania takie pociągają 

za sobą konieczność przygotowania urzędników do nowych rozwiązań, również w zakresie znajomości 

zabezpieczeń dokumentów publicznych.  

W związku z powyższym organizujemy szkolenie, którego głównym celem jest przekazanie uczestnikom 

teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie skutecznej weryfikacji dokumentów 

identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Szkolenie ma także przygotować uczestników do sprawnej oceny 

autentyczności dokumentu identyfikacyjnego – dowodu osobistego, paszportu oraz dokumentu 

komunikacyjnego – prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego.  

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia z umiejętności 

rozpoznawania autentyczności polskich dokumentów identyfikacyjnych, które zostanie wystawione przez 

PWPW S.A. – podmiot legitymujący się akredytacjami Europejskiego Banku Centralnego oraz unikatowym 

certyfikatem Intergraf udzielanym nielicznym producentom druków zabezpieczonych. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: 

www.zpp.pl/szkolenia   Na zgłoszenia oczekujemy do 11 grudnia br.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 Ludwik Węgrzyn 

http://www.zpp.pl/szkolenia


 

 

PROGRAM 

Bezpłatne szkolenie zatytułowane 

Dokumenty publiczne bez tajemnic 

Starostwo Powiatowe w Turku, 13 grudnia 2018 r. (czwartek) 

9.00 - 9.15 / Powitanie uczestników  
Starosta Turecki, Gospodarz 

„System bezpieczeństwa dokumentów publicznych wg nowej ustawy 

o dokumentach publicznych” (ekspert ZPP Monika Małowiecka) 

9.15 - 10.00 / Sesja tematyczna I  
Czym jest dokument publiczny? (definicje dokumentu, blankiet, indywidualizacja, personalizacja, replika i inne 

nowe pojęcia ustawowe, kategorie dokumentów publicznych). Struktura systemu bezpieczeństwa 

dokumentów publicznych 

10.00 - 10.45 / Sesja tematyczna II  
Obowiązki związane w wdrożeniem systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Rejestr dokumentów 

publicznych. Komisja do spraw dokumentów publicznych. 

10.45 - 11.00 / Przerwa 

„Weryfikacja autentyczności dokumentów identyfikacyjnych” 

 (Trenerzy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych) 

11.00 - 12.00 / Sesja tematyczna III 
Wprowadzenie do zabezpieczeń (Formy dokumentów, papier jako podłoże i elementy, zabezpieczające 

w papierze, wprowadzenie do technik druku, urządzenia stosowane do weryfikacji zabezpieczeń dokumentów, 

zabezpieczenia I poziomu wykonywane technikami drukarskimi, zabezpieczenia II poziomu wykonane 

technikami drukarskimi). 

12.00 - 14.00 / Sesja tematyczna IV 
Budowa dokumentów wykonywanych na podłożu poliwęglanowym - zabezpieczenia i techniki personalizacji 

stosowane w dokumentach kartowych/dokumentach o podłożu poliwęglanowym CLI/MLI, TLE, embossing, 

PCP, grawerowanie laserowe. Dokumenty Identyfikacyjne – prezentacja, omówienie i warsztaty (paszporty, 

dowody osobiste). 

14.00 - 15.30 / Sesja tematyczna V 
Dokumenty Komunikacyjne – prezentacja, omówienie i warsztaty (prawo jazdy, dowód rejestracyjny). 

Najczęściej spotykane metody fałszerskie – dotyczy dokumentu materialnego (odrabianie, przerabianie) 

 



 

 

WYKŁADOWCY 

 

Monika Małowiecka 

Prawnik, adwokat specjalista w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów 

Polskich, redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć. Doradca prawny przy realizacji programów 

poradnictwa prawnego. Autorka analiz projektów ustaw i rozporządzeń w tym dotyczących zagadnień  

e-administracji oraz systemów teleinformatycznych. Uczestniczka Zespołu ds. Społeczeństwa 

Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedstawicielka ZPP w pracach 

komisji sejmowych i senackich w zakresie dotyczącym e-administracji oraz systemów teleinformatycznych. 

Ekspert z zakresu prawa własności intelektualnej, świadczenia e-usług publicznych oraz podstaw prawnych 

funkcjonowania e-administracji w Polsce i Unii Europejskiej. 

 

Trenerzy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych 

Trenerzy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych to doświadczeni wykładowcy – eksperci w dziedzinie 

produkcji i obiegu oraz nowoczesnych metod rozpoznawania autentyczności banknotów – posiadający 

unikatową i ekskluzywną wiedzę dotyczącą zabezpieczeń stosowanych w papierowych polskich 

pieniądzach. Cała aktywność Centrum Szkoleń i Ekspertyz opiera się na istotnej przesłance – postrzeganiu 

roli PWPW S.A. nie tylko jako producenta banknotów i najważniejszych dokumentów państwowych, ale 

również propagatora wiedzy o zabezpieczeniach w nich występujących. 

 


