
 
 

Agenda szkolenia

Szkolenie odbywa się w terminie i  lokalizacji wskazanej na 
naszej stronie i na stronie rezerwacji on-line. 
Uczestnicy mają do dyspozycji komputery do ćwiczeń 
(laptopy lub stacjonarne). W zależności od szczegółów na 
stronie www, do niektórych szkoleń uczestnicy otrzymują 
własne podpisy kwalifikowane.

Dzień 1

11:00 początek zajęć
14:00 lunch
17:00 koniec zajęć
20:00 kolacja

Dzień 2

09:00 początek zajęć
13:00 lunch
15:00 koniec zajęć

w trakcie zajęć przerwy kawowe,
zakwaterowanie zgodnie z informacją na stronie rezerwacji

Trener: Lech Wendołowski 
Praktyk zamówień publicznych – w zamówieniach publicznych od roku 2000. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Université Lyon III we Francji. 
Współtwórca pierwszej polskiej platformy przetargowej dedykowanej polskim zamówieniom publicznym. Zgromadził wyjątkową wiedzę o procedurach elektronicznych w 
zamówieniach publicznych w toku licznych wdrożeń tych procedur w sektorze publicznym a także prywatnym. Prowadzi zajęcia komputerowe warsztatowe na Uniwersytecie 
Łódzkim w ramach podyplomowego studium „Zamówienia Publiczne” pod patronatem Prezesa UZP, od roku 2007, prowadzi zajęcia z zamówień publicznych  w Wyższej Szkole 
Biznesu w Poznaniu, oddział w Chorzowie, dla studentów studiów podyplomowych „Zamówienia Publiczne” od roku 2010. Członek zespołu badawczego, wspólnego projektu 
Urząd Zamówień Publicznych – Uniwersytet Łódzki pn. „Informatyzacja zamówień publicznych” pod kierownictwem prof. Andrzeja Borowicza, współautor raportu z badania.  
Autor wielu publikacji elektronicznych i tradycyjnych. Prelegent konferencji m.in. Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego, IX Konferencja Zamówień Publicznych Wolters 
Kluwer, uczestnik konferencji i szkoleń Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek zespołu opiniującego projekty ustaw w ramach OSKZP. 
Prowadzi webinaria w PortalZP.pl wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Wykładowca szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu zamówień publicznych. Organizator szkoleń w 
ramach AKADEMII ZAMÓWIEŃ. Szkolenia dedykowane aktualnej kompleksowej elektronizacji zamówień publicznych prowadzi w formie warsztatów komputerowych od roku 
2017, wcześniej w takiej formie dla aukcji i licytacji elektronicznych.

SZKOLIMY z PZP I WDRAŻAMY ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA OD 2005 R.

Ramowy program

1.     Przygotowanie stanowiska do pracy z dokumentami elektronicznymi – 
przegląd oprogramowań, wymaganie sprzętowe,

2.     Praca z dokumentem podpisanym podpisem kwalifikowanym w 
formacie PDF

3.     Przygotowanie ADOBE READER do pracy z podpisem kwalifikowanym
4.     Analiza treści dokumentu w PDF
5.     Analiza podpisu kwalifikowanego osadzonego w dokumencie PDF
6.     Modyfikacje podpisanego dokumentu PDF
7.     Weryfikacja dokumentu PDF  - różne metody, odczytywanie wyników 

weryfikacji
8.     Weryfikacja statusu certyfikatu, weryfikacja integralności (sprawdzanie 

czy nastąpiła ingerencja w dokument)
9.      Tworzenie dokumentu PDF do podpisu
10.   Podpisywanie podpisem kwalifikowanym  – oprogramowanie, opcje i 

ustawienia
11.    Podpisywanie dokumentu PDF podpisem kwalifikowanym w formacie 

PAdES
12.   Dopisywanie powodu podpisu (za zgodność, zatwierdzenie umowy itp.)
13.   Wielokrotne podpisywanie tego samego dokumentu PDF
14.   Praca z plikiem w formacie innym niż PDF (.doc, .xls, .odt itp.)
15.   Odczytywanie pliku podpisanego w formacie XADES
16.    Podpis zewnętrzny i podpis wewnętrzny
17.    Treść podpisana a informacja o podpisie w formacie XADES
18.    Odczytywanie wielu plików podpisanych jednym podpisem
19.    Weryfikacja integralności podpisu w formacie XADES w zależności od 

typu podpisu
20.    Modyfikacja pliku w formacie XADES, ponowne sprawdzanie 

integralności pliku
21.   Czas złożenia podpisu, czas ważności podpisu a ważność 

oświadczenia woli
22.   Podpisywanie dokumentu w formacie innym niż PDF
23.   Tworzenie różnych typów podpisów, opcje w programie do 

podpisywania
24.   Modyfikacje podpisanych dokumentów – sprawdzanie integralności w 

różnych typach podpisów
25.   Podpisywanie wielu plików 
26.   Podpisywanie wielu różnych plików (różnych formatów) jednym 

podpisem
27.   Podpisywanie oświadczeń woli online w formularzu generowanym 

przez stronę www
28.   Jak NIE podpisywać dokumentów
29.   Zasady reprezentacji i pełnomocnictwa w dokumentach elektronicznych
30.    Funkcjonalności platform do e-zamówień
31.   Mini Portal UZP - omówienie, zasady, pułapki
32.   Potencjalne problemy z platformami e-zamówień
33.   Archiwizacja plików
34.   Procedura aukcji i licytacji elektronicznej różnice, zasady
35.   Kopia a oryginał - zasady potwierdzania za zgodność
36.   Dokumenty z ZUS, US, KRK i banku

AKADEMIA ZAMÓWIEŃ

              ORGANIZATOR SZKOLENIA:
                AKADEMIA ZAMÓWIEŃ (JUKAM - Lech Wendołowski)  91-415 Łódź, pl. Wolności 12/201      

szkolenia@jukam.pl   https://akademiazamowien.pl

WARSZTATY: ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
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