
 

____________________________________________________________________________________ 
Związek Pracodawców Polska Miedź 
NIP: 692-11-70-332; Regon 390437022 
 
ul. F. Chopina2, 59-300 Lubin 
Tel. 76/8478585; e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl      www.pracodawcy.pl 

 

 

 
 

Szkolenie  z weryfikacji autentyczności dokumentów identyfikacyjnych  
 

Opis szkolenia: 
Jednodniowe szkolenie przygotowuje uczestnika do sprawnej oceny autentyczności dokumentu 
identyfikacyjnego – dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu (również dokumentów zagranicznych)  
 
Główny cel szkolenia:  
Przekazanie uczestnikom szkolenia teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie 
skutecznej weryfikacji dokumentów  
 
Szczegółowe cele szkolenia:  

 Wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu metod weryfikacji autentyczności dokumentów  

 Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności z zakresu prawidłowej weryfikacji 
autentyczności dokumentów  

 Uświadomienie uczestnikom konieczności weryfikacji dokumentów w codziennej praktyce 
służbowej oraz uświadomienie powiązanych z tym aspektów prawnych 

 
Korzyści z udziału w szkoleniu: 

 Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu skutecznej weryfikacji dokumentów identyfikacyjnych  

 W trakcie zajęć praktycznych (warsztatów i ćwiczeń) uczestnicy posiądą umiejętność 
organoleptycznego oraz wspieranego dedykowanymi urządzeniami wykrywania przypadków 
fałszowania 

 Uczestnicy dostrzegą konieczność weryfikacji wszelkich druków zabezpieczonych w codziennej 
praktyce służbowej oraz poznają aspekty prawne fałszerstw dokumentów 

 Biorący udział w szkoleniu otrzymają usługę najwyższej jakości z unikatowym udziałem 
trenerów posiadających ścisły kontakt z produkcją dokumentów  

 Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia z umiejętności rozpoznawania 
autentyczności polskich dokumentów identyfikacyjnych, wystawione przez PWPW S.A. - 
podmiot legitymujący się akredytacjami Europejskiego Banku Centralnego oraz unikatowym 
certyfikatem Intergraf udzielanym nielicznym producentom druków zabezpieczonych 

 
Trenerzy:   

 Eksperci, długoletni pracownicy PWPW S.A.  

 
 

Plan szkolenia z rozpoznawania autentyczności dokumentów: 
1. Wprowadzenie do zabezpieczeń:  

a. Papier jako podłoże i elementy zabezpieczające w papierze 
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b. Wprowadzenie do technik druku 
c. Zabezpieczenia I i II poziomu 
 

2. Budowa dokumentów wykonywanych na podłożu poliwęglanowym - zabezpieczenia i techniki 
personalizacji stosowane w dokumentach kartowych/dokumentach o podłożu poliwęglanowym  

 
3. Dokumenty Identyfikacyjne (polskie i zagraniczne) – prezentacja, omówienie i warsztaty:   

a. Paszporty, 
b. Dowody osobiste, 
c. Karty pobytu dla cudzoziemców 

 
4. Podsumowanie szkolenia 
5. Ankieta ewaluacyjna 
 
Metodyka pracy: 

 
a. Zajęcia warsztatowe obejmujące przedstawianie praktycznych metod zabezpieczeń 

stosowanych w dokumentach (krótkie wykłady teoretyczne) 
b. Dyskusja z uczestnikami (sesje informacji zwrotnych) 
c. Wykorzystanie w trakcie szkolenia nowoczesnych urządzeń i dedykowanych materiałów 

szkoleniowych  
d. Studia przypadku 

 
 

   

         
Obok zasadniczych zadań związanych z produkcją banknotów, druków zabezpieczonych i papieru 
zabezpieczonego Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. prowadzi działalność informacyjno-
edukacyjną, szkoleniową i ekspercką. Koncentruje się ona na dokumentach zabezpieczonych 
i banknotach, sposobach ich użytkowania, przechowywania, stosowanych zabezpieczeniach 
i weryfikacji ich autentyczności.  
 
Trenerzy z Centrum Szkoleń i Ekspertyz PWPW S.A. to doświadczeni wykładowcy - eksperci w 
dziedzinie nowoczesnych metod rozpoznawania autentyczności dokumentów, posiadający unikatową i 
ekskluzywną wiedzę dotyczącą zabezpieczeń.  
 
W naszej ofercie ujęte zostały wszystkie elementy współpracy w zakresie szkoleń, a więc: 
 

1. połączenie wiedzy producenta dokumentów z praktyczną wiedzą z zakresu weryfikacji ich 
autentyczności 

2. wykorzystanie do szkoleń wzorów dokumentów wykonywanych przez Polską Wytwórnię 
Papierów Wartościowych S.A. oraz wzorów dokumentów zagranicznych 

3. prezentacja przykładów poszczególnych technik druku 

4. wykorzystanie materiałów produkcyjnych PWPW S.A. (np. matryce)   

 


