
 

BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ 
Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRAWIE O OCHRONIE DANYCH 

OSOBOWYCH – ZAJĘCIA W FORMIE WARSZTATÓW 
 

Podczas zajęć zapoznamy uczestników z treścią regulacji prawnych, z problematyką brakowania dokumentacji, przybliżymy 
procedurę niszczenia akt oraz przedstawimy dokumentację niezbędną przy brakowaniu. Przekazywane na zajęciach treści 
poparte zostaną licznymi przykładami. Uczestnicy otrzymają komplet dokumentacji wzorcowej niezbędnej do sporządzenia 
wniosku na brakowanie. Szkolenie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertem, praktykiem 
w zakresie prowadzenia dokumentacji. To wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień 
i problematycznych kwestii oraz wyzwań stojących przed osobami zajmującymi się w codziennej pracy archiwizacją akt.  

 

 Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie:  

 typowania dokumentacji do zniszczenia,  

 naliczania okresów przechowywania akt,  

 ustalania kategorii archiwalnej zgodnie z wykazami akt i weryfikacji kwalifikacji archiwalnej.  

 Poznanie elementów wniosku na brakowanie. 

 Pozyskanie wiedzy praktycznej na temat sporządzenia koniecznych dokumentów. 

 Praktyczne ćwiczenia. 
 

 

1. Co to jest brakowanie dokumentacji i kogo dotyczy? Pojęcie państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej. 
2. Jak rozliczyć się z aktami stowarzyszeń, przedsiębiorców prywatnych, spółek. 
3. Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur archiwalnych. 
4. Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji. 
5. Zasady wnioskowania o ekspertyzę archiwalną. 
6. Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny). 
7. Zasady celowości, adekwatności i niezbędności przetwarzania danych osobowych a usuwanie dokumentacji z danymi 

osobowymi. 
8. Ryzyka w procedurze brakowania. 
9. Weryfikacja kwalifikacji archiwalnej i zasady wartościowania akt. 
10. Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać? Udział komórek merytorycznych 

w ocenie przydatności dokumentacji. 
11. Aktualne formularze i druki niezbędne przy brakowaniu (komplet materiałów do procedury). 
12. Sporządzanie wniosku na brakowanie – uwagi praktyczne. 

 

osoby zatrudnione w samorządowych i państwowych podmiotach, fundacjach i stowarzyszeniach, a zwłaszcza osoby 
odpowiedzialne za prowadzenie archiwów zakładowych lub składnic akt. 
 

SZKOLENIE  
6 l ipca  2022 r.  Katowice 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnejz uwzględnieniem zmian w prawie o ochronie 
danych osobowych – zajęcia w formie warsztatów  

  

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, 
Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro 

 
6 lipca 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:30-14.30 

  

Cena: 449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu w siedzibie Ośrodka z zachowaniem 
wymaganych standardów spotkań stacjonarnych,  
materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,  
poczęstunek, 
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość bezpośrednich konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 24  
renata.bak@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

C05/85510/2022 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości 
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail……………………………………………….…………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 
i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do  
1 lipca 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:renata.bak@okst.pl
http://www.okst.pl/

