
 

 

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  

EKA.02 ORGANIZACJA I PROWADZENIE ARCHIWUM 
Ilość godzin: 70 godzin sem. II 

 
1. Spisy zdawczo – odbiorcze 

Słuchacz/-ka w ramach praktyki zawodowej realizuje następujące zagadnienia: 
 
EKA.02.1(1)1 określa przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochron środowiska; 
EKA.02.1(1)2 reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie z zasadami ochrony 
przeciwpożarowej w jednostce organizacyjnej; 
EKA.02.1(1)3 opisuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania zadań zawodowych; 
EKA.02.1(1)4 wymienia środki gaśnicze i ich przeznaczenie ze względu na zakres ich stosowania                      
w jednostce organizacyjnej;  
EKA.02.1(1)5 stosuje zasady recyklingu zużytych części urządzeń biurowych i wyposażenia; 
EKA.02.1(1)6 określa zakres ergonomii, np. stanowisk pracy, organizacji procesu pracy; 
EKA.02.1(4)1 opisuje sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia w miejscu pracy; 
EKA.02.1(4)2 dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju wykonywanych zadań 
zawodowych na stanowisku pracy; 
EKA.02.1(5)1 określa bezpieczne i higieniczne warunki pracy na stanowisku pracy biurowej; 
EKA.02.1(5)2 określa wymagania ergonomiczne stanowiska pracy siedzącej i stanowiska pracy przy 
komputerze; 
EKA.02.1(5)3 wskazuje wymagania biurowych środków technicznych i materiałów biurowych 
sprzyjające ochronie środowiska; 
EKA.02.1(5)4 organizuje działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu pożaru lub innego 
zagrożeniu w pomieszczeniu biurowym archiwum, pracowni archiwalnej i magazynie; 
EKA.02.4(4)1 identyfikuje elementy spisów zdawczo – odbiorczych; 
EKA.02.4(4)2 wypełnia druki spisów zdawczo – odbiorczych. 
 
2. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej 

Słuchacz/-ka w ramach praktyki zawodowej realizuje następujące zagadnienia: 
 
EKA.02.5(1)1 dokonuje przeglądu dokumentacji ze względu na okres jej przechowywania; 
EKA.02.5(1)2 wydziela dokumentacje, której okres przechowywania upłynął; 
EKA.02.5(1)3 przeprowadza analizę wartości dokumentacji, której okres przechowywania upłynął; 
EKA.02.5(1)4 kwalifikuje zasoby archiwalne przeznaczone do brakowania; 
EKA.02.5(1)5 powołuje komisje do oceny zasobów archiwalnych przeznaczonych do brakowania; 
EKA.02.5(2)1 przygotowuje właściwe druki dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej; 
EKA.02.5(2)2 sporządza spis dokumentacji przeznaczonej do brakowania; 
EKA.02.5(2)3 tworzy protokół oceny dokumentacji przeznaczonej do brakowania; 
EKA.02.5(3)1 analizuje przepisy prawa dotyczące warunków i trybu uzyskania zgody na brakowanie; 
EKA.02.5(3)2 rozróżnia pojęcia: zgoda generalna i zgoda jednorazowa na brakowanie dokumentacji; 
EKA.02.5(3)3 przygotowuje wniosek do archiwum państwowego o wyrażenie zgody na brakowanie 
dokumentacji niearchiwalnej; 
EKA.02.5(3)4 przygotowuje zestaw dokumentacji koniecznej do uzyskania zgody do brakowania 
dokumentacji niearchiwalnej. 



 
3. Dane osobowe – archiwizacja   
 
Słuchacz/-ka w ramach praktyki zawodowej realizuje następujące zagadnienia:  
 
EKA.02.6(3)1 stosuje przepisy prawa dotyczące zabezpieczenia dokumentacji archiwalnej                                          
i niearchiwalnej; 
EKA.02.6(3)2 dobiera wyposażenie magazynu archiwum; 
EKA.02.6(3)3 stosuje odpowiednie materiały i procedury zabezpieczające zbiory archiwum przed 
uszkodzeniem, zniszczeniem, zagubieniem lub kradzieżą; 
EKA.02.6(3)4 zabezpiecza przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagubieniem lub kradzieżą 
dokumentacje zawierającą dane osobowe; 
EKA.02.8(8)1 charakteryzuje pożądaną postawę podczas prowadzenia negocjacji; 
EKA.02.8(8)2 wskazuje sposób prowadzenia negocjacji warunków porozumienia; 
EKA.02.8(9)1 opisuje sposób przeciwdziałania problemom w zespole realizującym zadania; 
EKA.02.8(9)2 opisuje techniki rozwiazywania problemów; 
EKA.02.8(9)3 wskazuje, na wybranym przykładzie, metody i techniki rozwiazywania problemu; 
EKA.02.9(3)1 ustala kolejność wykonywania zadań zgodnie z harmonogramem prac; 
EKA.02.9(3)2 formułuje zasady wzajemnej pomocy; 
EKA.02.9(3)3 koordynuje realizacje zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia; 
EKA.02.9(3)4 wydaje dyspozycje osobom wykonującym poszczególne zadania; 
EKA.02.9(3)5 monitoruje proces wykonywania zadań; 
EKA.02.9(3)6 opracowuje dokumentację dotyczącą realizacji zadania według panujących                  
standardów. 


