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1. Instrukcja określaorganizacjęi zakres dztałaniaarchiwum zakładowegolv Urzędzie Gmin-v
Wiskitki o'u, ,u,ud1'.i tryb postępowania z port'stającaw Urzędzie ' nadsyłanąi składaną
korespondencją.
ci zwtązane z przechor,tywaniem akt spraw załatwionych ' spełnia w
2' Wszelkie czynnoś
|) rzędzie archiwum zakładowe.

$2.

geodezyjno1. PostępowanleZ aktami tajnymi oraz dokumentacjąprojektową.geologiczną
przepisy jezeli są prowadzoneodrębne
kartĘraficzną i audio - wizualną regulująodrębr-re
archiw'a.
filmy ,
2. Materiałami do archiwizacji są akta i dokumenty , mapy i plany , fotografie.
komputerowych
' bez
mikrofilmy , nagrania dzwiękorve i wideofonowe , nośnikiinformacji
względu na sposob ich rłytworzen|a.
PODZIAŁ AKT NA KATEGORIE

s3.

ARCHIWALNE

archiwalnejna dwie kategorie:
1. Akta dz1elisię pod rł'zględemich war1ości
. materiałyarchiwalne ozl7aczonesymbolem .,A'' ,
- dokumentacjęniearchiwalnąozl7aczonąsymbolem ,,B'''
2' Materiały archiwalne w rozumieniu artykułu1 ustawy z dnia: 14 lipca 1983r o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach(Dz.U.Nr 38. poz.173) są to akta. mające znaczente1ako
zasobu
Źródł'oinformacji o wartościhistorycznej' StanowiąoneczęŚćskładowąpaństrł.owego
archirvalnego, s4 przeznaczonedo wieczystegoprzechowl'wania.
praktycznauz
3. Dokumentacja niearchiwalna są to akta posiadającejedynie cZaSoWąwar1oŚć
ty'm.ze:
rł.
1) s'vmbolemB z dodaniem cyfr arabsklch oznaczasię akta ' które po upłyr,vieustalonego
tzeczowm wykazie akt okresu przechowywania , mogą być przekazane na makulaturę.
okres ich przechowywanialiczy się w pełnychlatach kalendarzouych' poczynając od
pierwszego stycznia roku następnegopo załatwieniuSprawy(np. Akta SpIaWzałatwion1,ch
w ciągu 1999r, oznaczone symbolem 85 , mogą być przekazafle fla makulaturę po 1
stycznia2005 roku).
2 s1,mbo1emBF' oznaczasię akta , ktore po upływieobowiązującegookresu przechowywania,
archiwum państw.owego, które moze
powinny byc poddane ekspertyzie właścirł,,emu
dokonać zmlany kategorii tych akt . uznającje zamateriałyarchiwalne.
prac
3) symbolem Bc oznaczasię akta manipulacyjne, które po pełnymwykorzystaniudo
organizacyjnej
z
komórki
bieiących mogą zostac pr:zekazanena makulaturębezpośrednio
, jednak pod kontrolą osoby prowadzącej archiwum zakładowe'

$4.

lat.
1. Materiałyarchiwalne..A'' przechowujesię w archiwach zakładowy'chprzez okres 25
archiwum
rł.łaściwego
się do
tego okresu materiałyarchirvalne pr,ze|<azu1e
Po upłvrł,'ie
patistwowego.
2. Dokumentacjęniearclriw.alną,'B'' archiwum zakładowe przechowuje przez okres ustalony
dla tej dokumentacjiw jednolit-vmrzeczo\\T/mwykazie akt.
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ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

$s.

W archiwunlzakłador'vymgromadzisię iprzechort,ujeakta wymienionelv $ 3 niniejszejinstrukcji,
poza aktami r.vymienionymirv ust.3 pkt 3.

s6.

należy:
Do zadań archiwumzakładolvego
1 przyjrnowanieakt zposz;zegolnych komórek organizacyjnych,
akt zgodnieZ Wymogami instrukc.jiarchiwalnej,
2 porządkorł'anie
oraz prowadzeniejej ewidenc.ii,
przejętejdokumerrtacji
i zabezpieczenie
przechortywanie
3
i osobomupo'nvaznionym,
4 udostępnieniedokumerrtacj
(akt kategoriiA) do archiwumpaństwowego.
materiałówarchiu'a|nyclr
5 przekazy.rvanie
6 inicjowanie brakoi'vatliadokLrmentacjiniearchirvalnej(akt kat. B) i udział w jej komisy'1nyrn
dokumentacji na makulaturę . po uprzednim
brakowaniu oraz przekazyrvaniu rvybrakor'vanej
uąvskaniu zezwoleniaarchiwumpaństr'vorvego.
przechowywaniei konserwacjęprzejętychakt.
o właścirve
J staładbałośc

s7.

1. Do obowiązkorv osoby prowadzącejarchiwum na\eĄ wykonywanie prac wymieniorrych8 6 oraz
sporządzanieroczllego zestawieniastanu ilościowego zasobu archirt'um(rv metrach i jednostkach
archilvalrrych- teczkachaktowych) z podziałenlna akta kat. A i kat.B.
podać:
fym na|ez1,'
W zestar'vieniLr
z poszczegolnychkomorekorganizacyjnych.
przejęt-v.ch
akt
1 ilość
i rvypożyczony'ch,
2 ilośćakt Lrdostępnionych
3 ilośćakt kat' B przekazanychna makulaturę.
2. osoba prowadzącaarchiwumzakładowema obowiązek przekazaćje protokolarnieswemu następcy'
archiwum.
o wykonatliuprac rv archiwumzakładowyrnna|eiyprzesłaćdo rł'łasciwego
J . Sprawozdanie

LOKAL

s8.

1. Archiwurn zakładoweUrzęclu składasię z pomieszczeń magazynowanychoraz z potnieszczenia
arclriwumi osobornkorzystającymz archir,vum'
biurowegoumożliwiającegopracęosobiepror'vadzącej
kanalizacyjnychrównomiernieocieplanyw
przewodów
lvolny
od
być
suchy
musi
2. Magazvn archir,va|rry
,
działaniepronrieni słonecznych Wymagana
ciągLl całego roku llie tlarazotl1' rla bezpośrednie
55-659o.
temperaturapowinnawynosićok. 16.l8 C, rvilgotność
w:
wyposazony
byc
rnusi
3. Magazyn archirvalny
- regały rozmieszczonelv sposób ułatwiającydostęp do akt (odstępy między regałamipoł,inny
wyrrosióprzynajrnniej70 crn),
- Sprzęt przec i w pożarorv,u.'
(gaśni ca proszk ow.a),
- sprzęt do mierzenia temperaturyi wilgotności(termometri higrometrwłosow}.oraz na,Ni|Żacz
pou ietrza).
- sclremattopograficzrlvrozmieszczęniaakt umięszczonyw widocznym miejscu.
4. Archiwum powinno być zabezpieczone przed włarnaniem: posiadaćokratowaneokna, drzwi obite
blachą i zaopatrzone w mocne zamki.
5. W lokalu arclriwumnie rvolnoprzechowywaćprzednriotównie będącychwyposazeniemarchiwum.
jest zabronione.
archiwalnych
6. Palenietytoniuw pomieszczeniach
1 . Prawo wstępu do magazynll archirvalnego posiada tylko osoba prowadząca archiwum oraz
ietli a.
przedstawic i e l a organór,rkoIltrol n1'ch za okazanienlrtporvazn
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PRZYJMOWANIE AKT Z KOMOREK ORGANIZACYJNYCH

$e.
po roku przechowt'wania ich rv komorkach
załatwiotlycl-r
akta sprarvostatecztrie
1' Archir'vunrprzejInLrje
roku po zakończeniLlSprawy.
następnego
organizacyjnychlicząc od pierwszego styczrria
f . Szózegołowyterminarzprzekazywaniaakt przez kotnorkiorganizac1jneUrzędu opracorvujepracownik
arclriwumzakładolvegoW porozumietliuz SekretarzemGminy.
3. Archiwum przejmujeaktakompletnymirocznikami.
przez komorkę
4, Akta przejmowane przez archiwum zakłador've porvinny byc uporządkor,vane
organizacyjną.rv które.jpowstały.
ie s ię:
? l.zez vporządkorvani e rozut-n
akt wewtlątrzteczekwporządkuarchiwalnymprzewidzianymlv instrukcjikancelaryjnej
1) Lrłozenia
(sprawanri wec1łLrgkolejnościzarejestrolvalliaW spisie Spraw. a w obrębie Spra\\'
Sprawęporvinnobyc na wierzchu),
chronologicznie,przy czym pisrnorozpoczyrrające
(wierzchniej)stronie:
2) opisanietęczekaktorvychprzez umieszczeniena tytLrłowej
- na środkuu góry . nazryjednostki i komórki organizacyjnej,
- 1v lewym górnym rogu - znaku akt złozonegoz symbolukomórki organizacyjneji
akt.
symbolu llasłaz rzeczowego'ntykazu
- w prawym górn,vlnrogu kategoriiarchir,lalnejakt, a w przypadkukategoriiB równiez
yrrania.
okresttich przechorł
- na śroclkLr
strony tytułakt (hasłarvedługrzeczowego1l,ykazuakt) oraz okreŚlenia
rodzajLrakt zalvańyclr lv teczce,
i najpóźnie1
- pod tytułem-datędotyczącąskrajnychakt. tzw. rocznejdaĘ najwcześniej
sporządzonyclrakt.
w tekturor,vych
(aktakategoriiA) rł,yłącztlie
3) umieszczeniemateriałórvarchiwaln,r,'ch
teczkachwiązanyclr,
materiałów
- potlumeror'vanie
Stronwteczkach - lv prz1,padku
orazprzesz|tttrorrallie
4) spaginorvanie
archiwalnych(aktakategoriiA).
5. Przejęcieakt por'vinnob-vcpoprzedzoneprzeglądemakt w komórce organizacyjnejdokorranyfi]przez
archirvutnu, celu strvierdzeniaich skompletowania' prawidłowegouporządkowaniai
prol'vaclzącego
ia .
onorvan
zaerviderrcj
sprawbieżącychrnogąbyćwypozyczone
potrzebnenadaldo załatr'vienia
6. Akta Sprawzakoticzol-lych
i'umieszczeniu spisie
po
zaewidencjonowaniu
ich
archirvul-ll
pracownikiem
'
na okres umówiony z

zdawczo-odbiorczymodpowiedniejadnotacji.
odbylva się na podstawiespisór,vzdawczoo odbiorczych.
akt przez arclriwttmzakładorve
7. Prze.jmor,vanie
rv czterech egzemplarzachrnateriałówarchilvalnl,ch
organizac1'jne)
(przez
komórki
sporząclzonyc|.t
(kat.B)'
niearchirvalne.l
(kat.A),w trzechegz.dla dokLrmentacji
B' Trz-v.egzempIarzespiscirrakt kategoriiA i dwa egzemplarzespisów akt kategoriiB są przeznaczone
zakładoweprzesyłado
(jedenegzenrplarzspisólv akt kategoriiA archir,vum
zak'lador'vego
dla archirr,urn
organizacyjnej
kor-nórki
dla
przeznaczone
Są
arclriwum patistworvego), pozostałe egzenlplarze
przekazvjącej akta.
9. śpis1'zdawczo - oclbiorczepodpisujekierownik kornórki organizacyjnejprzekazującejakta oraz osoba
zakładowe.
ororvadzacaarchiwttt-l-l

E W I D E N C J AI P R Z E C H O W Y W A N I EA K T

s 10.
1. Ewidencjęakt lv archilvutnzakładowymstanowią:
akt (załącznikNr l );
1) spisy zdarvczo-odbiorcze
2) wykaz spisórv zda,uvczoodbiorczych(załącznikNr 2);
Nr 3):
akt (załącznik
3) kartyudostępniania
do archiwltn-l
4) spisy zdawczo-odbiorczemateriałówarchilvalllych(akt kategoriiA) przekazvrvanych
państwowego(załącznikNr 4)l
(załącznikNr 5)l
rriearchir,valnej
5) protokołyocelly dokLrrnentacji
niearchiwalnejprzeznaczonejna makulaturęlub zniszczenie(załącznikNr 6).
6) spis1''dokrtmentac.ii
lv punkcie 1 dotyczą akt kategorii A z w'vjątkiemkart
2. Pomoce erviclencyjne(załącznik)r'vymienioIle
udostępniania'
się r,t'wykazie spisorv
3. Spisy zdawczo - odbiorcze otrzymanez konrorekorganizacyjnych rejestrr'r.1e
zdawczo- odbiorczych rv kolejnościich wp,lywu do archiwum i nadajesię irn numery kolejne z tego
wykazu.
dwa zbiory spisórv zdalvczo- odbiorczych:
4. Archiwum pror,vadzi
- zbior I trvorząpierrł'sze
egzemplarze(oryginały)spisów zdawczo- odbiorcąvchułozonewedług
w wykazie spisów
pod ktorymi zostaĘ zarejestror,vane
trutlterórvporządkorł'ych,
kolejIlości
zdawczo- odbiorczych;
w
- zbór II tworządrugieegzemplarze(kopie)spisów zdawczo. odbiorczychprzechow}$/ane
do
ten
słuzy
zbior
organizacyjnych,
komórek
poszczegótnych
dla
oddzielnie
teczkach załoŻonych
udostępnieniaakt .
5. Akta układasię na regałach:
- pionowo - systetnembibliotecznym, od lervejkLrprarvejstrony:
Iub
- teczka na teczce, od dołudo góry'.
- pc.lziomo
l]a oddzielnychregałachw jednej części
6. MateriaĄ''archilvalne(akta kategoriiA) naleŹyprzechowy\ł,ac
(akt
niearchiwalną kat.B).
archiwum. natomiastw drugiej dokumentację
7, Przed umieszczęniemakt na regałachrta|ezykaŻdąteczkę aktową oznaczyć sygnatLrrąarchiwalną
się z nttmeruspisr'rzdawczo- odbiorczegotamanegoprzez nllmerpozycji w spisie.
składającą
teczek na regałachnalezy odnotorvaćw rubryce 7 spisu zdawczo - odbiorczego numer
8. Po Lrłozeniu
regałuoraz nLln]erpółki . rraktorejumieszczonoakta.

AKT
UDOSTĘPNIANIE,
$ 11.
i innych . są do wglądu lv lokalu
do celów służbowych
1.Akta przechowywanew archirvumudostępniarre
arcltirłaInym.
podpisanejprzez
Lrdostępnienia
odbyrvasię na podstawiekar1y''
2. Korzystanie z akt clo celorł'słLrzbowych
kierowrrikakornórki organizacyjrrej
, w której akta utworzono.
możellastąpic tylko lv uzasadnionychprzypadkach na ściśle
arclrilvum
3. Wypożyczenieakt poza lokal
\\yzlraczon)okres.
przez kornórkę organizacyjna, która je
4. Nie nalezy rvypozyczaó poza archiwum akt zastrzeŻonych
lt'y'trvorzyła
. akt uszkodzorlychoraz ewidencji zasobLrarchilvum.
przez p|acowki naukowe , instytttc1e
5. Korzystanie z akt przechor'vywanychrv archiwum zakładorł,.vm
zgod.vWó.jta'
każdorazor,vo
, W)/lTaga
środkówmasowego przekazu i inne inst.vtucje
Nie wypożyczasię pojedynczyclrakt zarvaftychw,teczce.
6. Udostępliiasię wyłączniecałeteczki aktor,ve.

-b-

1 .Akta Lrdostępniaosoba prorvadzącaarclrilvumzakładowena podstawiekarty udostępniania. wkładając
w rniejscewyjętych teczek zakładkę zozrtaczerierndaty wydania akt i sygnaturyteczki. Przy zwrocie
sprawdzaich stan.Fakt odbioruakt odnotowujena karcie udostępniania.
akt pracownikarchir,vum
Za wypozyczonelub rrdostępnionedokumenty.
pełrrąodpowiedzialnośc
por-rosi
B .Korzy'stającyzakt
9 . W przypadktlstwierdzenia brakolv lub uszkodzeń. osoba prowadzacaarchiwum sporządzaprotokół.
'nr'trzech
który podpisuje wypozyczający akt oraz jego zwierzchnik Protokoł sporządza się
egzemplarzach, z którr,ch jeden za,lączasię r,r nliejsce zagubionych akt lLrb dołącza się do akt
uszkodzonych. drLrgiegzenlplarz doręcza się kierorvnikowikomórki organozacyjnej. z której akta
udostępniono
, trzeci- przechowujesię rv specjalnejteczce'
WYDZIELANIE AKT I PRZEKAZYWANIE DOKUMENTACJI NIE,ARCHIWALNEJ NA
MAKULATURĘ

s 12.
W pierlvszynrpółrocztlkaiclego roku osoba prorvadzącaarchirvumzakładorłedokonuje przeglądui
w archir.vum.
vrvdzie Ieni a akt zgrornadzonr,'ch
nalezyrozumiec:
2 . Przezrvy'dzielenie
archiwalnych(akt kategoriiA) podlegającychprzekazaniu do
1) lvyłączeniernateriałórv

J.

archiwumpaństr,vor'vego,
2) lvyłączeniedokumentacjikategoriiBE podlegającejw danym rokLrekspertyziearchiwum
państwowego,
na
3) wyłączeniedokumentacjiniearchiwalnej.której okres przechowywaniaupł-vnął,
makulaturę.
W składkomisjir,vclrodzą
pracolvnikaarchirł'um.
się kornisyjniena lł'tliosek
Wydzielenieakt dol<onL{e
: kierowr-rikkonrórki w skład której wchodzi archirvum zakładowe. przedstar,t'icielkornórki
oraz osoba prolvadzącaarchilvunlzakładowe'
której akta podlegająrł'ydzieleniu
orgarlizacyjnej,

Do zadań komisji nalezy:
- wytypowaniemateriałówarchiwalnychdo przekazantado archiwumpaństrvowego'
- kwalifikowaniedokumentacjiniearclriwalnejdo zniszczenia,wzg|ędnięustaleniadla niej
i nnegookresuprzechou'yr.vania,
- sporządzenieprotokołówbrakor,vania
. której termtn
dokunrentacjiniearchirvalnej
(w dw,óch
oraz sporządzeniespisl-ltej dokLrmerltacji
przechowyrr,aniaLrpły,nął
e e z e m p l a r z a c) .h
4 . Kornisja nie moze zrnienićkwalifikacji akt zaliczonychlv rvykazieakt do rnateriałówarchiwalnych(akt
kategorii A)' moze natonliastprzeklasyfikor,vaćakta kategorii B do materiałówarclriwalnych(akt
atakie przedłuiyćtermin przechowywania
archiwumpaństlvorvego,
kategoriiA) za zgodą r'vłaścir,vego
i niearchirł'alnej.
dokumentacj

nalezywydzielic iprzechowywaćrv kolejnościpozycji spisu tych akt
5 . Akta przeznaczol]ena makulatł-lrę

do czasuuzyskaniazezwoleniana.iejzniszczente.
Protokół oceny clokumentacjiniearclriwalrrejoraz spis dokurnentacjiniearchirvalnejna maktrlatLrrę
sporządzonew drvóch egzemplarzach, komisja przedstawiaWójtowi celem uzyskaniaakceptacji.
i spisu aktprzeznaczonychdo zniszczenianalezy (po uzyskaniuakceptacji
1 . Jeden egzemplarzprotokołLr
zezwo|enia.
Wojta) przesłaódo archiwumpaństwowegorv celu Lrzyskania
do zniszczenia,dokonać
proponowanych
8 Archir'vttmPatistlvorvemoze przeprowadzióeksperĘzę akt
zmiany ich kwalifikac1i i zaŻądaóprzeprowadzerliaponownegobrakolvania. od decyzji archiwum
państwowegosłuzyprawo do NaczelnegoDyrektoraArchiwów Państworvyclr'
w dwoch
9. Archilvutn PaństworvervydajezezwolenienaprzekazaniedokumentacjinamakulatLrrę
akt.
wybrakowany'ch
egzenp|arzach. jeden egzemplarzpozostajer'r.archiu'umzakładowymprzy spisie
drLrgi- przeznaczon
l.'jest dla zbiornicy makulatLrry.

-/dokumentacjina
10. Po otrzymaniuz archirvumparistwowegozezwoleniana przekazanie r'vybrakor.vanej
makulaturęna|eĄ:
teczki. itp.,
rrzytku.np. Segregatory,
z niej lvsz1,stko.co nadajesię do por'vtornego
1) r,l'yłączyć
lvszystko. co czyni nlakulaturęniezdatnądo przerobuna masępapierou'ą. tlp.
2) u';.łącz5'c
czścimetalolve.
dokumentórv.
poprzeprzemieszanie
uczynicniezdatnądo odtlvorzenia
3) całość
1 l . osoba prolł,adzącaarchiwl.ttn zakładolvepo uzy'skaniuzgody archir'vuInpalistrvowegoi po
przekazaniu akt clo sklaclnic,vSurowców r'vtórIlych, dokonuje adnotacji o zniszczeniu tych akt lv
rubryce8 spisow zdawczo- odbiorczych

PRZEKAZYWANIE MATERIALOW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PANSTWOWEGO

s 13.
nte
archiwum państrt,or,vego
l . Archir,vumzakladoweprzekazu3emateriały(akt kategoriiA) do włściwego

25 lat od ich r'vytworzenra.
poźniejniz po uplyLrvie
Materiały arclriwalne przeznaczone do przekazania do archiwunr państwowego powinny by.
Ministra Kultury z dnia 16 września2002r.w sprawie
uporządkowanezgodniez rozpotządzenienr
ikwalifikorvaniaoraz zasaditry'buprzekaz dokumentacją
posrepowania
,zasadjej klas.vfikowania
Nr 167'poz. 1375).oraz lla
patistlvowych(Dz.U.
archiwalnychdo archirvór,v
materiałórv
kaz1,rt'ania
etka).
nośrr
i ku elektryczrlym(d-vski
Materiał-varchirł,alneprzekazuje się na podstawie spisow zdawczo - odbiorczych materiałorr'
J.
Nr 4) sporządzonychw cztereclr
przekazvwanychdo archilvumpaństwowego(załączntk
archir'valtlych
do archirvumpaństwowego.
egzemplarzach. Trzy egzemplarzespisu lvt.azz dyskietkąprzekazyr'vane
jeden pozostajerv archirvumzakładowym'
4. Do spisów zdawczo- odbiorczychnalezydołączyćnotatkęorganozacjii kompetencjachdane.jjednostki
organizacy,jrrej, a takŻe przepisy kancelaryjne obowiązujące w okresie ' z którego pochodzą
l

przekazywane akta.
akt do archiwumpaństwowego.
5. Urząd ponosikosztytranspot1u

KONTROLA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
$ 14.

1 . Co najmniej raz w roku powinna byc przeprowadzotlakontrola wewnętrznaarchirvumzkladowego.

InającaIra celu skonfrontolvattiestanu zawafiościdokunrentacjiz przeprowadzonąewidencją oraz
zak'lador.vego.
ocenapracv archir.r'lttn
archirvum państrvowego'
nlają przedstawicielervtaścirvego
zakłador,vego
2 Prar,vokontroli archirvltIl-t
przedstawicieleNaczelne1Izby Kontroli oraz orgallyprokuratorskie.
zaleceniapokontroIne
protokołoraz w razie konieczności
sporządzać
kontroli rta|eŻy
J . Z przeprolvadzonej
, zobowiązująceUrząd do ich rłykonarria'
PoSTĘPoWANIE, Z DOKUMENTACJĄW PRZYPADKU REORGANIZACJI LUB USTAN]A
DZlAŁALNoSCI KoMoRKI oRGANIZACYJNEJ

s ls.
z aktarniokreśla
kornórki organizacyjnejpostęporł,'anie
W przypadkureorganizacjilub ustaniadziałalności
dokurnentacją,
postępowania
z
2002r w sprawie
rozporządzenieMirristraKLrlturyz dnia,'16 rvrześnia
zasad.iej klasyfikon'ania i kr,valifikowaniaoraz zasad i trybu przekazywaniamateriałów archiwalnych
(Dz. U. Nr 167. poz' 1375).
do archiwówpanst\\,owych

ZałącznikNr 1
i kancelarljnej
do instrukcj
Nazrr'akonlórki organiztrc1jne.;

- ODBIORCZY

SPIS ZDAWCZO

Lp.

Znak
teczki

Tytuł teczki
Iub tomu

Kategori
Daty
a
skrajne
od-do

I

2

I

4.

AKT

Liczba
teczek

akt

)

Rubryki 7 i B rvypełniapracow,tlikarchiwumzaklador,r'ego.

6

Data
Miejsce
przechowyw. zniszczenia
lub
akt w
przekaz.
składnicy
do
archiwum
'7

8

ZałącznikNr 2
do instrukcji kancelaryjnej

WYKAZ SPISOW ZDAWCZO. ODBIORCZYCH

Nr spisu

Data
przyjęcia akt

Nazwa komórki
przekazującej akta

Liczba
poz. spisu

Liczba
teczek

Uwagi

2

3

4,

)

ó.

ZałącznikNr 3
i archirvalne.j
do instrLrkcj

KARTA UDOSTĘPNIENIA AKT Nr ..........
z dnia:...

Termin zwrotu akt . dnia:

w.komórceorganizacyjnej:
Proszęo udostępnienieakt porł'stałych
21at..........

. o znakach:

Upoważniam do korz.vstania z nich Pana/Panią:

(po dpis kierowni ka kon ór ki)

Zezwa\amna udostępnienie wymienionych wyzej akt.

(data i podpis Wójta)

Potwierdamodbior akt zlat:

o znakach

Uwagi dot. zwrotuakt .........

(P o tłpi': u J cla 1ąt't,go l

(P odpi's odbier aj ącego)

ZałącznikNr 4
do instrukcjiarchiwalnej

(PieczątkaUrzędu)

Wiskitki. dnia:

SPIS ZDAWCZO - ODBIORCZY

a r c h i w a l n y c .h. . . . . . . ' . . ' .
materiałów

Nr

jne.j)
(nazrvakomórki organizac1.

do Arclriwum PaństwowegoW
przekazyrł.anych

Lp.

Znak teczki
symbol
klasyfikacyj.

1.

2.

(podpis odbi erai ącego)

Tytuł teczki
(hasłoklasyfikacyjne
z wvkazu akt)
J.

DaĘ skrajne
od-do

1.

Ipodp is pr:e ku:ttj ącegol

Uwagi

ZałącznikNr 5
do instrukcji archiwalnej

( P i e c z ą t k ak o n l o r k i o r g a n i z a c 1j n, e 1)

PRoToKoŁ
i niearchiwalnej
dokumentacj

Komisja w składzie:

( t l l l l U n a .n a z r v i s k a I j l i l l l l ' \ \| \ k i l e z ł u l l k o r rk o m i s j i l

clokonała oceny i wydzielenia przeznac,zonejdo przekazanej na makulaturę lub zniszczenle
mb' i swierdziła. ze stanolł.iona dokumentację
w iloŚci
doltumentacjiniearchirł'alnej
dla celów praktycznychjednostkiorganizacyjnejoraz, ze upłynełyterminy
niearchiwalnąnieprz'vdatną
jej przechowywaniaokreślonew jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorzedokumentacji
technicznei.

P r z e r v o d n i c z ąK
c yo m i s . l .i ' . ' . ' . ' . . '
CzłonkowieKomisji

':'

... karrspisu.

ZałącznikNr 6
do instrukcji archiwalnej

(pieczątkakomórki organizac1jne.1
)

SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ
PRZEZNACZONEJ
NA MAKULATURE LUB ZNISZCZENIA

Lp.

NriLp
spisu zdaw.
odbiorcz.

I

2.

Tvtuł teczki

Daty skrajne

Liczba
tomów

Uwagi

4.

5.

6.

