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Regulacje prawne dot. postępowania 

z dokumentacją projektów RPO WP

• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164);

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania 
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania 

dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246);

• 3 Rozporządzenia MSWiA z 2006 r. dot. postępowania z 
dokumentacją elektroniczną (Dz. U. z 2006 r. Nr 206, poz. 

1517-1519);



Regulacje prawne dot. postępowania 

z dokumentacją projektów RPO WP

• Normatywy kancelaryjno-archiwalne –

instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz 

akt, instrukcja w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwum zakładowego lub składnicy akt;

• Umowy dotyczące projektów RPO WP



Ochrona prawna dokumentacji

• Dokumentacja jest objęta ochroną prawną w zakresie: 

• niszczenia, utraty lub uszkodzenia 
dokumentacji przed upływem obowiązujących 

okresów jej przechowywania;

• dostępu do informacji chronionych prawem
dane osobowe – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych , 

RODO [zabezpieczenie interesów obywateli];

informacje niejawne – ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych [zabezpieczenie interesów państwa]



Ochrona prawna dokumentacji

• Odpowiedzialność za właściwe przechowywanie, w tym 

zabezpieczenie oraz zarządzanie, w tym udostępnianie 

zgromadzonej dokumentacji spoczywa na aktotwórcy.

• Czyny takie są zagrożone sankcją karną (np. 

przedterminowe zniszczenie dokumentacji – art. 276 kk –

przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności), 

• naruszenie przepisów RODO – ogromne kary finansowe.



Ochrona prawna dokumentacji

• Dodatkowe formy ochrony prawnej dotyczą 

materiałów archiwalnych: 

• istotne ograniczenia w zakresie obrotu handlowego 

[zakaz sprzedaży, prawo pierwokupu];

• zakaz wywozu za granicę bez zezwolenia na wywóz.



Ochrona prawna dokumentacji –

§ 16 Umowy 

• Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją 
Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i 

bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do poinformowania 
Instytucji Zarządzającej o miejscu jej archiwizacji.

• W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz 
w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez 

Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w 
ust. 1 Umowy, Beneficjent zobowiązuje się pisemnie 
poinformować Instytucję Zarządzającą o miejscu 

archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym 
Projektem. 



Ochrona prawna dokumentacji –

§ 16 Umowy 

• Beneficjent powinien posiadać przynajmniej 

jedną osobę legitymującą się 

upoważnieniem 

do przetwarzania danych osobowych, 

odpowiedzialną za nadzór nad archiwizowaną 

dokumentacją do dnia, o którym mowa w ust. 

1 Umowy.



Formy i rodzaje dokumentacji

• Dokumentacja – materiał informacyjny do 

danego zagadnienia (szeroko rozumiane akta, 

mapy, nagrania, rysunki, itp.) powstające w 

związku z działalnością: jednostki org., osoby 

fizycznej lub osoby prawnej.

• Formy dokumentacji (postać) – nośnik, na 

którym zostały zapisane informacje;  

dokumentację dzielimy na: elektroniczną i 

nieelektroniczną (analogową). 



Formy i rodzaje dokumentacji

Ze względu na formę dokumentację [analogową] dzielimy na 
rodzaje:

• aktowa (papier);

• elektroniczna (nośniki informatyczne [płyty CD, DVD, macierze, 
itp.], systemy teleinformatyczne [dziedzinowe, klasy EZD, itp.]);

• techniczna (kalka, folia, tektura, papier);

• audiowizualna [nagrania audio i fono oraz fotografie 
analogowe] (kasety VHS, kasety magnetofonowe, taśmy szpulowe);

• geodezyjno-kartograficzna (karton, folia, plansza aluminiowa).



Formy i rodzaje dokumentacji

Ze względu na treść dokumentację także możemy podzielić 
na rodzaje:

• organizacyjna

• pracownicza

• księgowa

• podatkowa

• medyczna

• programowa

• projektowa



Formy i rodzaje dokumentacji

Ze względu na wartość archiwalną dokumentację dzielimy 

na dwie podstawowe kategorie archiwalne:

Materiały archiwalne (oznaczane symbolem A) – część 

dokumentacji wydzielonej do wieczystego przechowywania ze 

względu na jej wartość historyczną, znaczenie dla naukowego 

poznania rzeczywistości oraz dla potrzeb (dowodowych i 

poznawczych) obywateli, organów władzy publicznej oraz 

jednostek organizacyjnych. [pełna definicja – por. art. 1 ustawy 

archiwalnej]



Formy i rodzaje dokumentacji

Dokumentacja niearchiwalna (oznaczana symbolem B oraz 
najczęściej liczą naturalną, która określa okres przechowywania 
dokumentacji (np. B10) lub dodatkowo literą E (np. BE5), albo 

literą (Bc) –

posiada ona czasową wartość praktyczną, w tym dowodową [dla 
jej wytwórcy, organów kontrolnych], podlega brakowaniu po 

utracie w/w wartości oraz po upływie okresu przechowywania 
ustalonego w obowiązujących przepisach.

Stanowi ona większość lub całość dokumentacji wytwarzanej i 
gromadzonej w jednostkach organizacyjnych.



Formy i rodzaje dokumentacji

• Dokumentację powstającą w związku z realizacją projektów 
finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym RPO, możemy 

podzielić na dokumentację związaną z:

• pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych oraz realizacją 
projektu, tzw. dokumentacja ogólna projektu (m. in. wnioski o 
dofinansowanie projektu, umowy z instytucjami zarządzającymi, 

sprawozdania z realizacji projektu)  [klasa 04 lub 08];

• realizacją zadań, na które pozyskano środki (np. stypendia dla 
uczniów, zajęcia dodatkowe, budowa infrastruktury drogowej, zakup 
wyposażenia, dofinansowanie miejsca pracy) [klasy merytoryczne];

• obsługą finansową funduszy ze środków zewnętrznych (np. dowody 
księgowe) [klasa 3].



Formy i rodzaje dokumentacji

• Przedmiotowa dokumentacja, ze względu na jej wartość 

archiwalną, została również podzielona na dokumentacje 

kategorii A lub kategorii B. 

• Powyższy podział występuje w jednostkach organizacyjnych, 

w których powstają materiały archiwalne wchodzące do 

państwowego zasobu archiwalnego. 

• Do materiałów archiwalnych zaliczono, tą jej część, która ma 

wartość historyczną. 



Formy i rodzaje dokumentacji

U Beneficjentów projektów unijnych materiały 
archiwalne (kategoria A) stanowią przede wszystkim:

• wnioski o dofinansowanie projektów, w tym wnioski 
odrzucone;

• decyzje o przyznaniu finansowania oraz dokumentacja 
dotycząca wstrzymania finansowania i zwrotu 

środków;

• umowy i porozumienia z instytucjami zarządzającymi, 
pośredniczącymi i wdrażającymi oraz umowy 

partnerskie, w tym aneksy do umów i porozumień;



Formy i rodzaje dokumentacji

• korespondencja w sprawach realizacji 
projektów z instytucjami 

zarządzającymi, pośredniczącymi i 
wdrażającymi;

• sprawozdania z realizacji projektów;

• dokumentacja kontroli i audytów;

• dokumentacja promocji projektów.



Obowiązki jednostki organizacyjnej 

tworzącej dokumentację projektową

• W celu zapewnienia właściwego i 

kompleksowego postępowania z 

dokumentacją, w tym projektową jednostka 

organizacyjna powinna posiadać własne 

przepisy kancelaryjne i archiwalne, 

uzgodnione i wprowadzone w 

obowiązującym trybie [dot. pjo i sjo]



Obowiązki jednostki organizacyjnej 

tworzącej dokumentację projektową

• Uzgodnione centralnie i wprowadzone aktem 

organu nadrzędnego lub nadzorującego, np. 

rozporządzeniem PRM z dn. 18.01.2011 r. 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67)

• Uzgodnione z dyrektorem właściwego 

archiwum państwowego i wprowadzone 

wewnętrznym aktem prawnym (np. 

zarządzeniem kierownika jednostki)



Podstawowe pojęcia kancelaryjne

• system kancelaryjny bezdziennikowy – sk, w 
którym rejestrowane są tylko sprawy, a nie 

pojedyncze pisma. Jest on oparty na jednolitym 
rzeczowym wykazie akt, na podstawie którego pisma 
łączy się w sprawy lub grupuje je zgodnie z hasłami 

klasyfikacyjnymi (zgodny z art. 6 ust. 1 unza);

• system kancelaryjny dziennikowy – sk polegający 
na rejestrowaniu wszystkich pism w dzienniku 

podawczym, wg kolejnej liczby dziennika [L.dz.];



Podstawowe pojęcia kancelaryjne

• system kancelaryjny mieszany – oparty, na 

ogół, na podwójnym rejestrowaniu 

dokumentacji, raz pojedynczych pism w 

dzienniku korespondencyjnym (kontrolka 

wpływów) prowadzonym przez punkt 

kancelaryjny i drugi raz w spisach spraw 

prowadzonych przez referentów spraw. 



Podstawowe pojęcia kancelaryjne

• sprawa – zdarzenie lub stan rzeczy, nie tylko z zakresu 
postępowania administracyjnego, wymagające 

rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych lub 
przyjęcia do wiadomości [sprawą może być także przyjęcie 

do wiadomości (ad acta)]

• pismo – wyrażona tekstem informacja, stanowiąca 
odrębną całość znaczeniową, niezależnie od sposobu jej 

utrwalenia (papier, nośnik elektroniczny) np. pismo 
przewodnie, notatka, protokół, decyzja, postanowienie;

• akta sprawy – dokumentacja, w szczególności tekstowa, 
fotograficzna, rysunkowa, dźwiękowa, filmowa, 

multimedialna, zawierająca informacje potrzebne przy 
rozpatrywaniu danej sprawy oraz odzwierciedlająca 

przebieg jej załatwiania i rozstrzygania (w tym: pisma, 
zdjęcia, mapki, zwrotki, czasami też koperty);



Podstawowe pojęcia kancelaryjne

• komórka merytoryczna – komórka organizacyjna 

zakładająca sprawę, odpowiedzialna za jej prowadzenie, 

załatwienie oraz zgromadzenie dokumentacji;

• prowadzący sprawę (referent) – osoba załatwiająca 

merytorycznie daną sprawę, realizująca w tym zakresie 

przewidziane czynności kancelaryjne, w szczególności 

rejestrowanie sprawy, przygotowywanie projektów pism w 

sprawie, dbanie o terminowość załatwienia sprawy i 

kompletowanie akt sprawy;

• archiwista – pracownik realizujący zadania archiwum 

zakładowego lub składnicy akt;



Podstawowe pojęcia kancelaryjne

• system tradycyjny – system wykonywania czynności 

kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania 

spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci 

nieelektronicznej, z możliwością korzystania z narzędzi 

informatycznych do wspomagania procesu obiegu 

dokumentacji w tej postaci;

• system EZD – system teleinformatyczny do 

elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający 

wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, 

dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz 

gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych;



Podstawowe pojęcia kancelaryjne

• rejestr (dziennik kancelaryjny, rejestry pism 

przychodzących/wychodzących) – narzędzie służące 

do rejestrowania pojedynczych przesyłek lub pism 

określonego typu lub rodzaju, które w systemie 

tradycyjnym może być prowadzone w postaci 

elektronicznej lub papierowej, zaś w systemie EZD 

jest raportem automatycznie generowanym na 

podstawie metadanych przyporządkowanych do tych 

pism i przesyłek;



Podstawowe pojęcia kancelaryjne

• spis spraw – formularz w postaci papierowej lub 

spis elektroniczny w systemie tradycyjnym, albo 

narzędzie w systemie EZD, do rejestrowania spraw w 

obrębie klasy z wykazu akt w roku kalendarzowym w 

danej komórce merytorycznej;

• teczka aktowa – materiał biurowy używany w 

systemie tradycyjnym do przechowywania 

dokumentacji w postaci nieelektronicznej.



Zasady obsługi (obiegu) dokumentacji w 

jednostce organizacyjnej

• Obieg dokumentacji w jednostce org. określa 
instrukcja kancelaryjna.

• Opisuje ona wszystkie czynności kancelaryjne, które 
powinny zostać wykonane przez poszczególne osoby, 
zgodnie z zakresem ich obowiązków i kompetencji.

• Obieg dokumentacji rozpoczyna się w punkcie 
kancelaryjnym (kancelaria, sekretariat, biuro 
podawcze, wyznaczone stanowisko pracy), który 
rejestruje w rejestrze pism przychodzących wpływającą 
korespondencję [bez względu na jej postać!]. 



Zasady obsługi (obiegu) dokumentacji w 

jednostce organizacyjnej

• Dekretacja korespondencji przez kierownika 
jednostki lub upoważnioną przez niego osobę albo z 
pominięciem dla określonej części dokumentacji (np. 
dokumentacja zamówień publicznych, dowody 
księgowe, nabór pracowników na wolny etat) wg 
zasad ustalonych w jednostce.

• Zadekretowana korespondencja jest przekazywana do 
komórki merytorycznej, gdzie może być dalej 
dekretowana przez kierownika komórki na 
pracowników.



Zasady obsługi (obiegu) dokumentacji 

w jednostce organizacyjnej

• Prowadzący sprawę rejestruje korespondencję 

tworzącą akta spraw w spisach spraw, jeżeli wszczyna 

ona nową sprawę albo dołącza ją do akt sprawy.

• Przygotowuje projekty pism zgodnie z dekretacją.

• Przekazuje pisma do akceptacji przełożonego oraz 

dokonuje ich korekty.

• Przekazuje pisma do podpisania upoważnionej osoby

• Przygotowuje koperty, etykiety, e-pisma w celu 

wysłania pism.



Zasady obsługi (obiegu) dokumentacji w 

jednostki organizacyjnej

• Kolejne ogniwo obiegu to osoba podpisująca pismo 
(dyrektor, wójt, prezes), która także może wnieść zmiany 
do przedłożonego projektu (samodzielnie lub zwrócić je 
prowadzącemu sprawę).

• Punkt kancelaryjny wysyła podpisane pisma, prowadzi 
rejestr pism wychodzących, przekazuje 2. egz. pisma 
prowadzącemu sprawę. 

• Prowadzący sprawę gromadzi akta spraw w teczce 
aktowej lub systemie EZD oraz dokonuje odpowiednich 
wpisów w spisach spraw (np. o zakończeniu, zawieszeniu 
sprawy).



Warunki przechowywania dokumentacji

• Całość dokumentacji, bez względu na jej postać fizyczną, 

miejsce przechowywania (stanowiska pracy, archiwum lub 

składnicy akt) powinna być zabezpieczona i 

przechowywana we właściwych warunkach.

• Dokumentacja nieelektorniczna powinna być 

przechowywana w wiązanych teczkach aktowych z tektury. 

Teczki powinny być opisane i przechowywane w układzie 

logicznym (np. wg klas rzeczowych). Wewnątrz teczek 

dokumentacja powinna być ułożona w kolejności spisu 

spraw lub prowadzonego dla niej rejestru. 



Warunki przechowywania dokumentacji

• Dokumentacja powinna być zabezpieczona przed 

dostępem osób trzecich (zamykane szafy, 

pomieszczenia, logowanie do komputerów, systemów 

informatycznych).

• Miejsca przechowywania dokumentacji powinny być: 

suche, czyste, zabezpieczone przed zalaniem, 

pożarem, włamaniem, promieniowaniem UV, 

magnetycznym, istotne są również stałe warunki 

klimatyczne (temperatura i wilgotność powietrza) np. 

dla dokumentacji papierowej: 14-18 C, 30-50%.



Jednolity rzeczowy wykaz akt – zasady

Zasady budowy jrwa:

• jednolitość klasyfikacji dokumentacji 
(niepowtarzalność klas rzeczowych) polega na jej 

niezależności od struktury organizacyjnej jednostki i 
od podziału kompetencji wewnątrz podmiotu (klasy 

0-3 – typowe, 4. i następne – merytoryczne);

• dziesiętny system klasyfikacji (klasy 0-9; 00-99; 
000-999; 0000-9999, itd.) – max. 10, min. 2 klasy na 

każdym rzędzie podziału;

• kompletność zadań (nie ma dokumentacji poza 
klasyfikacją i kwalifikacją jrwa)



Jednolity rzeczowy wykaz akt – zasady

• ustalenie kwalifikacji archiwalnej dla klas na 
końcowym rzędzie podziału w wykazie akt –

podział klas na klasy kolejnych rzędów jest 
dokonywany, aż do stworzenia klasy końcowej, czyli 

klasy oznaczonej kategorią archiwalną, dla której 
prowadzi się spis spraw lub w ramach której 

grupuje się dokumentację bez wymogu rejestracji 
w ramach spraw.

• Schemat klas I i II rzędu (0-3) oraz wzór budowy 
jrwa określa załącznik nr 2 do rozporządzenia 
MKiDzN z 20.10.2015 r. 



Jednolity rzeczowy wykaz akt – zasady

• Zmiany JRWA (rozbudowa, czyli dodanie 
nowej klasy, przekształcanie hasła, zmiana 

kwalifikacji archiwalnej, dodanie informacji w 
Uwagach)

• Zmiany przepisów odbywają się w takim 
samym trybie jak ich ustalenie – w 

porozumieniu z NDAP [Dyr. właściwego AP] 
aktem wewnętrznym (np. zarządzenie 

kierownika jednostki).



Jednolity rzeczowy wykaz akt – zasady

• art. 6 ust. 2 d unza określa procedurę uzupełnienia 
jrwa

Wójt (…), starosta, marszałek województwa lub wojewoda 
[on też dla organów zespolonej administracji rządowej w 
województwie – na ich wniosek], w porozumieniu z dyr. 
właściwego ap, w drodze zarządzenia, mogą dokonać 
uzupełnienia jrwa, jeżeli:

jest to niezbędne dla klasyfikacji nowych zadań podmiotu

i

nie narusza konstrukcji klasyfikacji ustalonej w jrwa.



Jednolity rzeczowy wykaz akt – zasady

• Oznacza to, że można tylko dodawać nowe klasy [np. 
043, 0430, 0431, 044, 045, 0450, 0451, 0452], ale nie 
można rozbudowywać [dzielić] klas, którym nadano 
oznaczenie kategorii archiwalnej [np. 040, 041, 042, 

3053 ], nie można też zmieniać ich brzmienia.

Jednostki nie objęte tym rozporządzeniem mają 
większą swobodę w zakresie zmian jrwa.

• Generalnie do Archiwum nie wpływają wnioski o 
uzupełnienie lub rozbudowanie klas związanych z 

dokumentacją projektów unijnych.



Jednolity rzeczowy wykaz akt

08 Programy i projekty współfinansowane ze 

środków zewnętrznych, w tym Unii 

Europejskiej

080 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie oraz akty 

prawne dotyczące zagadnień z zakresu 

programowania i realizacji projektów 

finansowanych ze środków zewnętrznych

A/B25/

BE10/B10

081 Wnioskowanie o udział w programach i 

projektach finansowanych ze środków 

zewnętrznych oraz ich realizacja A/B25

dokumentacja ogólna projektów, w tym: 

wnioski o dofinansowanie projektów 

(także wnioski odrzucone); decyzje o 

przyznaniu finansowania oraz 

dokumentacja dotycząca wstrzymania 

finansowania i zwrotu środków; umowy 

i porozumienia z instytucjami 

zarządzającymi, pośredniczącymi 

i wdrażającymi oraz umowy partnerskie, 

w tym aneksy do umów i porozumień; 

korespondencja w sprawach realizacji 

projektów z instytucjami zarządzającymi, 

pośredniczącymi i wdrażającymi; 

sprawozdania z realizacji projektów; 

dokumentacja kontroli i audytów; 

dokumentacja promocji projektów;

inna – we właściwych klasach 

rzeczowych

(np. sprawy finansowe przy klasie 34, 

zamówienia publiczne – 26, itp.)



Jednolity rzeczowy wykaz akt

34 Obsługa finansowa funduszy i 

środków specjalnych, w tym Unii 

Europejskiej

B*)

z wyjątkiem dokumentacji 

ujętej w klasie 08; 

*) okres przechowywania  

wynika z odrębnych regulacji 

lub umów związanych z 

programem lub projektem, w 

innym przypadku wynosi co 

najmniej 5 lat.

Okres przechowywania liczy 

się od momentu ostatecznego 

rozliczenia projektu lub 

programu.



Jednolity rzeczowy wykaz akt

552 Rekrutacja uczestników szkoleń B5*)

*) dla projektów 

współfinansowanych ze środków 

UE okres przechowywania wynika 

z odrębnych regulacji lub umów 

6200 Finansowanie staży zawodowych B5*)

w tym: wnioski, umowy, 

korespondencja, listy wypłat, 

protokoły i notatki z kontroli, itp.; 

przy czym listy wypłat 

kwalifikowane są do kategorii B50

*) dla projektów 

współfinansowanych ze środków 

UE  okres przechowywania wynika 

z odrębnych regulacji lub umów 

630 Dofinansowanie wyposażenia lub 

doposażenia miejsca pracy

B10*)

w tym: wnioski, umowy, 

korespondencja, listy wypłat, 

protokoły i notatki z kontroli, itp.

*) dla projektów 

współfinansowanych ze środków 

UE  okres przechowywania wynika 

z odrębnych regulacji lub umów. 



Jednolity rzeczowy wykaz akt

• Oznaczenie kategorii B*) pozwala na elastyczne 

ustalanie właściwego okresu przechowywania dla 

danego rodzaju dokumentacji, zgodnie z przepisami 

odrębnymi lub zobowiązaniami wynikającymi, np. z 

podpisanej umowy.

• § 16 Umowy o dofinansowanie Projektu w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020



Okresy przechowywania dokumentacji 

projektowej
• przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po 

złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w 

którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące Projektu 

[Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia   

tego okresu, okres ten może zostać przerwany w przypadkach 

wskazanych w umowie];

• przez okres 10 lat dla dokumentów dotyczących pomocy publicznej 

lub pomocy de minimis,

• przez okres, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług dla dokumentów dotyczących podatku od 

towarów i usług;

• przez okres trwałości Projektu, o którym mowa w § 11 pkt 9 Umowy 

[zachowania trwałości Projektu rozumianej jako niedokonywanie 

zmian, o których mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego].



Okresy przechowywania 

dokumentacji projektowej

Z zastrzeżeniem, że w przypadku 

wystąpienia w ramach Projektu więcej 

niż jednego okresu, o którym mowa w 

Umowie, stosuje się odpowiednio 

dłuższy okres przechowywania.



Jednolity rzeczowy wykaz akt

• Analogiczne brzmienie mają klasy, z tego 

zakresu dokumentacji, w jrwa

wprowadzonych rozporządzeniem PRM z dn. 

18.01.2011 r.

• Różnica dotyczy symboli klasyfikacyjnych 

(klasy 04 i 3053) oraz rozdzielenia w 

osobnych klasach (041 i 042) spraw 

wnioskowania o udział w projektach od 

realizacji projektów.



Jednolity rzeczowy wykaz akt – zasady

Funkcje JRWA:

• rzeczowy podział pism lub spraw 
(klasyfikacja);

• budowa znaku sprawy (rejestracja);

• łączenie pism w sprawy (tworzenie akt 
spraw);

• kwalifikacja akt (wartościowanie)



Jednolity rzeczowy wykaz akt – zasady

Podstawowe funkcje JRWA to klasyfikowanie, 
czyli rzeczowy podział całości zadań 

występujących w podmiocie i porządkowanie 
dokumentacji poprzez jej podział na klasy 

rzeczowe oraz kwalifikowanie, czyli 
wartościowanie dokumentacji poprzez 

oznaczanie jej właściwą kategorią archiwalną 
(A, B, BE, Bc) uzupełnioną o właściwy okres 

przechowywania [nie dot. Bc].



Jednolity rzeczowy wykaz akt –

stosowanie

• Wybierając klasę rzeczową (symbol i hasło 

klasyfikacyjne) do założenia teczki aktowej i spisu 

spraw oraz gromadzenia w niej dokumentacji należy 

analizować cały jrwa i całą grupę rzeczową, a nie 

tylko ostatnie klasy podziału, ponieważ w jrwa

obowiązuje logiczne powiązanie ze sobą klas 

niższego i wyższego rzędu oraz zasada jednolitości, 

czyli niepowtarzalności haseł np. sprawozdawczość, 

które mogą być używane przez różne komórki 

organizacyjne, które wytwarzają taką dokumentację. 



Jednolity rzeczowy wykaz akt –

stosowanie

Zasada generalna stosowania jrwa

jest taka, że w klasach 0 (04, 08), 

powinna być rejestrowana i 

gromadzona tzw. dokumentacja 

ogólna projektu (por. slajd 16 i 17).



Jednolity rzeczowy wykaz akt –

stosowanie

• Sprawy związane z wnioskowaniem o finansowanie z 
projektu, zgodnie z jrwa obowiązującym w jednostce, 
należy zarejestrować w klasie Wnioskowanie o udział w 

programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych 
(041, 081).

• Należy pamiętać o gromadzeniu kompletnej dokumentacji 
sprawy, na którą składa się m. in. wniosek wraz z 

załącznikami, korespondencja z Instytucją Zarządzającą, 
kolejne wersje wniosku, decyzja o przyznaniu finasowania, 

umowy z Instytucjami [np. Zarządzającą].

• W tej teczce należy gromadzić także wnioski odrzucone.  



Jednolity rzeczowy wykaz akt –

stosowanie

• Natomiast pozostała dokumentacja, w innych 

właściwych klasach, zgodnie z jej zakresem 

rzeczowym, np.:  

• obsługa zatrudnienia – klasa 2121,

• szkolenia dla osób zatrudnionych w jednostce – 2402,

• dokumentacja zamówień publicznych – kasa 271, 

• dowody księgowe – klasa 3053,

• przyznawanie stypendiów szkolnych uczniom – klasa 4462.



Jednolity rzeczowy wykaz akt –

stosowanie

• Takie ustalenia w zakresie klasyfikacji i 

kwalifikacji archiwalnej dokumentacji 

programów i projektów finansowanych ze 

środków UE zostały potwierdzone w 

Zarządzeniu Nr 11 Naczelnego Dyrektora 

Archiwów Państwowych z dn. 22 maja 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia wskazówek dotyczących 

wartościowania dokumentacji programów i projektów 

finansowanych z funduszy europejskich (Dz. Urz. 

NDAP z 2020 r. poz. 11)



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji 

• Zgodnie z ustawą archiwalną obowiązuje 
bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na 

jednolitym rzeczowym wykazie akt, na podstawie którego 
pisma łączy się w sprawy lub grupuje zgodnie z hasłami 

klasyfikacyjnymi.

• Generalna zasada art. 6 ust. 1 ustawy archiwalnej: 
„[podmioty] obowiązane są zapewnić odpowiednią 

ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed 
uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą powstającej w 

nich dokumentacji, w sposób odzwierciedlający 
przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw” –
obowiązek prowadzenia akt spraw i układu 

chronologicznego akt [sprawy].



Rejestracja i gromadzenie 

dokumentacji 

• Dokumentacja nadsyłana i składana w 

jednostce organizacyjnej oraz w niej 

powstająca dzieli się, ze względu na sposób jej 

rejestrowania i przechowywania, na:

tworzącą akta spraw;

nietworzącą akt spraw.



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji

• Dokumentacja nietworząca akt spraw to dokumentacja, 
która nie została przyporządkowana do sprawy, a jedynie 

do klasy z wykazu akt.

• Dokumentację taką mogą stanowić w m.in.: zaproszenia, życzenia, 
podziękowania, kondolencje, jeżeli nie stanowią części akt sprawy; 

niezamawiane przez podmiot oferty, które nie zostały wykorzystane; publikacje 
(dzienniki urzędowe, czasopisma, katalogi, książki, gazety, itp.), faktury, 
inne dokumenty księgowe; listy obecności; karty urlopowe; dokumentacja 

magazynowa.

• Dokumentacja nie tworząca akt spraw, nie podlega 
rejestracji w spisach spraw, co nie oznacza, że w ogóle 

się jej nie ewidencjonuje (np. rejestry FK)

• Odkłada się ją do właściwych teczek aktowych nadając jej 
układ logiczny.



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji 

• Dokumentacja tworząca akta spraw to 

dokumentacja, która została 

przyporządkowana do sprawy i otrzymała 

znak sprawy.

• Została zrejestrowana w spisie spraw.

• Taka dokumentacja zdecydowanie dominuje 

w jednostkach organizacyjnych. 



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji

• Obowiązek rejestracji i gromadzenia dokumentacji spraw 
wynika z przepisów prawa 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

• art. 14 § 1 Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w 
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), 

doręczanego środkami komunikacji elektronicznej

• przepis art. 6 ust. 1 ustawy archiwalnej – powstająca 
dokumentacji ma być gromadzona w sposób 
odzwierciedlający przebieg załatwiania i 

rozstrzygania spraw (akta sprawy)



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji 

• sprawa – zdarzenie lub stan rzeczy, nie tylko z zakresu 
postępowania administracyjnego, wymagające 

rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych lub 
przyjęcia do wiadomości [sprawą może być także przyjęcie 

do wiadomości (ad acta)];

• akta sprawy – dokumentacja, w szczególności tekstowa, 
fotograficzna, rysunkowa, dźwiękowa, filmowa, 

multimedialna, zawierająca informacje potrzebne przy 
rozpatrywaniu danej sprawy oraz odzwierciedlająca 

przebieg jej załatwiania i rozstrzygania (w tym: pisma, 
zdjęcia, mapki, zwrotki, czasami też koperty, jeżeli mają 

znaczenie dowodowe)



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji 

• Analogicznie należy rozumieć sprawę i akta sprawy w 

zakresie dokumentacji projektowej.

• Osobnymi sprawami są: wnioskowanie o udział w 

projekcie, promocja projektu, kontrola realizacji 

projektu, sprawozdanie z realizacji projektu za dany 

okres (np. za I kwartał), przyznawanie środków (np. 

pomocy materialnej dla uczniów, bonów 

zatrudnieniowych dla bezrobotnych, itp.).

• Nie jest jedną sprawą całość dokumentacji 

projektowej.



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji 

• Poszczególne sprawy powinny być zakładane wg klas 

z jrwa i gromadzone przez komórki merytoryczne:

• dokumentacji księgowa – w komórce ds. księgowości,

• dokumentacja przetargowa – w komórce ds. 

przetargów, 

• dokumentacja związana z zatrudnianiem, szkoleniem 

pracowników – w komórce ds. kadr,

• dokumentacja wnioskowania, umowy o finansowanie 

projektu – w komórce ds. projektów/u koordynatora 

projektu



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji 

• Sprawy rejestrujemy w spisach spraw, a akta 
spraw nieelektronicznych przechowujemy w 

teczkach.

• Teczkę i zazwyczaj spis spraw odpowiadający tej 
teczce zakłada się dla klasy końcowej w 

wykazie akt.

• Na każdy rok kalendarzowy zakłada się nowe 
spisy spraw i generalnie nowe teczki 
[dopuszczono też prowadzenie teczek 

wieloletnich].



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji 

2017 WK AZ 628 Bony szkoleniowe
(rok) (referent) (oznaczenie kom. org.) (oznacz.teczki) (tytuł teczki wg wykazu akt)
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błędna 
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połączono ze 

sprawą nr 1



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji 

• Znak sprawy zawiera następujące elementy:

1) oznaczenie komórki organizacyjnej;

2) symbol klasyfikacyjny z wykazu akt;

3) kolejny numer sprawy, wynikający ze spisu spraw;

4) cztery [dwie] cyfry roku kalendarzowego, w którym 

sprawa się rozpoczęła.

Znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości 

akt danej sprawy, dlatego jest niezmienny.



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji 

• Poszczególne elementy znaku sprawy 

umieszcza się w/w kolejności i oddziela 

separatorami (kropką ewentualnie innymi 

znakami „/”, „–” por. odpowiedni zapis IK) 

w następujący sposób, np.: 

AZ.628.1.2017

Org.012.6.2019

DK-F.3043.149.2020



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji 

• Po stałych elementach znaku sprawy można dodać:

• Oznaczenie prowadzącego sprawę, np. BB

• Numer pisma w sprawie, jeżeli jest to uzasadnione, np. 
obszernością akta sprawy (powtarzają się dane rodzaje 

dokumentów np. wydawanych jest kilka różnych decyzji, 
postanowień w danej sprawie), wówczas znak sprawy 

może wyglądać tak:

Org.012.6.2019.BB

Org.012.6.2019.2

Org.012.6.2019.2.BB



Rejestracja i gromadzenie 

dokumentacji 

• Sprawę niezakończoną ostatecznie w ciągu 

roku kalendarzowego załatwia się w latach 

kolejnych bez zmiany dotychczasowego jej 

znaku. 

• Elementy znaku sprawy pozostają 

niezmienne.

• Błędem jest łamanie w znaku przez 

kolejne lata (np. AZ.628.1.2017/2018)



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji 

• Zmiana znaku sprawy z 

równoczesnym ponownym założeniem nowej 

sprawy może nastąpić dopiero wtedy, gdy 

sprawa ostatecznie zakończona zaczyna się od 

nowa lub w przypadku, gdy w wyniku 

reorganizacji, akta spraw niezakończonych 

przejmuje nowa komórka organizacyjna.

• Konieczna adnotacja w spisach spraw.



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji 

Instrukcje kancelaryjne umożliwiają także 
prowadzenie [i gromadzenie dokumentacji]:  

• teczki wieloletniej

• teczki dla przedmiotu lub podmiotu 
sprawy w obrębie tej samej klasy 

rzeczowej

• teczki zbiorczej

• teczki dla akt jednej sprawy



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji 

• Jeżeli zachodzi potrzeba wydzielenia określonych 
spraw z danej klasy w wykazie akt w osobne zbiory, 
to dla danego numeru sprawy, który jest podstawą 
wydzielenia grupy spraw, zakłada się oddzielny 

spis spraw. 

• W takim przypadku znak spraw z podteczki
konstruuje się następująco: 

• KP.081.3.1.2020

W znaku sprawy dodatkowy element – numer sprawy, 
który jest podstawą wydzielenia grupy spraw, dla 

których będzie prowadzony spis spraw i podteczka.  



Rejestracja i gromadzenie 

dokumentacji 

• Podteczki z odrębnymi spisami spraw np. dla 
klasy 081 Wnioskowanie o udział w programach i 

projektach finansowanych ze środków zewnętrznych oraz ich 
realizacja, np.

• KP.081.3 Wnioskowanie o udział w … – Umowy i 
porozumienia z instytucjami zarządzającymi, 

pośredniczącymi i wdrażającymi

• KP.081.4 – Wnioskowanie o udział w … Umowy 
partnerskie

KP.081.4.2.2020 – znak sprawy dot. umowy 
partnerskiej z ABC Sp. z o. o.



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji

2020 AJ KP 081 Wnioskowanie o udział w programach i 

projektach finansowanych ze środków 

zewnętrznych oraz ich realizacja

(rok) (referent) (oznaczenie kom. 

org.)

(oznacz.teczki) (tytuł teczki wg wykazu akt)

Lp.
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3. Wydzielono do podteczki sprawy

umów i porozumień z instytucjami 

zarządzającymi, pośredniczącymi i 

wdrażającymi

4. Wydzielono do podteczki sprawy

umów partnerskich



Rejestracja i gromadzenie dokumentacji

2020 AJ KP 081.4 Wnioskowanie o udział w programach i 

projektach finansowanych ze środków 

zewnętrznych oraz ich realizacja – umowy 

partnerskie

(rok) (referent) (oznaczenie kom. 

org.)

(oznacz.teczki) (tytuł teczki wg wykazu akt)

Lp.
SPRAWA

(krótka treść)

Od kogo wpłynęła Data
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Opisywanie teczek aktowych

Urząd Miasta Rzeszowa        logo funduszu

ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów przechowywać do 20… r.

Dział Księgowy

DK.3053 kat. B10*)

Obsługa finansowa funduszy ze środków zewnętrznych, w tym UE
(dowody księgowe, zlecenia przelewów)

RPO WP ….. [nazwa projektu]

2018

tom X



Opisywanie teczek aktowych

Urząd Miasta Rzeszowa              logo funduszu

ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Dział Organizacyjny – Koordynator Projektów

OR-KP.042.5 kat. A

Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych –
kontrole i audyty (protokoły, wystąpienia, realizacja zaleceń)

RPO WP ….. [nazwa projektu]

2014-2020



Porządkowanie dokumentacji przed 

przekazaniem do az/sa

• Sposób uporządkowania dokumentacji tradycyjnej 
zależy od nadanej jej kategorii archiwalnej oraz 

okresu przechowywania. 

• Mając to na uwadze dokumentacja została 
podzielona na dwie grupy, które podlegają 

zróżnicowanym wymaganiom, w tym zakresie:

• I. materiały archiwalne (dokumentacja kat. A) oraz 
dokumentacja niearchiwalna o okresie 
przechowywania dłuższym niż 10 lat

• II. pozostała dokumentacji niearchiwalnej (tj. o 
okresie przechowywania 10 lat lub krótszym)



Porządkowanie dokumentacji przed 

przekazaniem do az/sa

I. jej uporządkowanie polega na:

• ułożeniu dokumentacji wewnątrz teczek w porządku 

archiwalnym, tj. akta spraw powinny być ułożone w 

kolejności spisu spraw – począwszy od sprawy numer 1 na 

górze teczki, a w obrębie spraw chronologicznie – tzn. 

pismo wszczynające sprawę na początku akt sprawy, a pod 

nim kolejne, przy czym poszczególne akta spraw można 

rozdzielić papierowymi okładkami;

• UWAGA! Układ kancelaryjny, to nie to samo co 

układ archiwalny dokumentacji.



Porządkowanie dokumentacji przed 

przekazaniem do az/sa

• wyłączeniu zbędnych identycznych kopii tych 

samych przesyłek lub pism; 

• UWAGA! Kopia pisma tylko wtedy, gdy mamy w 

aktach sprawy oryginał.

• odłożeniu do teczek aktowych spisów spraw;

• usunięciu z dokumentacji części metalowych i 

folii (np. spinacze, zszywki, wąsy, koszulki, itp.);



Porządkowanie dokumentacji przed 

przekazaniem do az/sa

• umieszczeniu dokumentacji w wiązanych 
teczkach aktowych z tektury bezkwasowej 
(w przypadku akt osobowych dopuszcza się 

koperty) o grubości nie przekraczającej 5 cm, 
a tych – w pudłach, przy czym jeżeli grubość 

teczki przekracza 5 cm należy teczkę 
podzielić na tomy, chyba że jest to niemożliwe 

z przyczyn fizycznych;



Porządkowanie dokumentacji przed 

przekazaniem do az/sa

• ponumerowaniu zapisanych stron 
materiałów archiwalnych [i kat. B25] zwykłym 

miękkim ołówkiem nanosząc numer strony w 
prawym górnym rogu; liczbę stron w danej 

teczce podaje się na wewnętrznej części tylnej 
okładki w formie zapisu: 

„Niniejsza teczka zawiera 75 stron kolejno 
ponumerowanych. (miejscowość, data, podpis osoby 

porządkującej i paginującej akta)”;

UWAGA! Numeracja stron od 1 obejmuje jednostkę 
fizyczną [teczkę lub jej tom]. 



Porządkowanie dokumentacji przed 

przekazaniem do az/sa

• opisaniu teczek aktowych lub uzupełnieniu 

opisów, zgodnie przepisami IK;

• ułożeniu teczek aktowych w kolejności 

wynikającej z rzeczowego wykazu akt 

odrębnie w ramach materiałów archiwalnych 

i odrębnie w ramach dokumentacji 

niearchiwalnej.



Porządkowanie dokumentacji przed 

przekazaniem do az/sa

II. jej uporządkowanie polega na:

• odłożeniu do teczek aktowych spisów spraw;

• umieszczeniu dokumentacji w teczkach aktowych 

wiązanych o grubości nie przekraczającej 5 cm, a tych 

– w pudłach, lub umieszczenie dokumentacji 

bezpośrednio w paczkach lub w pudłach, przy czym 

jeżeli grubość teczki przekracza 5 cm należy teczkę 

podzielić na tomy, chyba że jest to niemożliwe

z przyczyn fizycznych; 



Porządkowanie dokumentacji przed 

przekazaniem do az/sa

• opisaniu teczek aktowych lub uzupełnieniu 

opisów, zgodnie przepisami IK;

• ułożeniu teczek aktowych w kolejności 

wynikającej z rzeczowego wykazu akt.



Porządkowanie dokumentacji przed 

przekazaniem do az/sa

• W teczkach aktowych może być 

przechowywana tylko dokumentacja 

nieelektroniczna.

• Nośniki informatyczne muszą 

zostać wydzielone (fizycznie i 

ewidencyjnie).



Porządkowanie dokumentacji przed 

przekazaniem do az/sa

• Do az/sa przekazuje się tylko teczki zawierające 

dokumentację (choćby tylko spis spraw, jeżeli akta 

spraw zostały odłożone np. do teczek zbiorczych).

• Nie przekazuje się teczek pustych, czyli 

opakowań bez dokumentacji.

• Opakowanie na ogół niej stanowi dokumentacji 

dlatego nie podlega wartościowaniu.



Sporządzanie ewidencji dokumentacji

przekazywanej do az/sa

• Każda komórka organizacyjna przekazuje 

dokumentację do az/sa na podstawie odpowiednich 

spisów zdawczo-odbiorczych, sporządzonych w 3 

egz. dla dokumentacji kategorii B lub 4 – dla 

dokumentacji kategorii A [zasada rozdzielności fiz. i 

ewidencyjnej dokum. kat. A od kat. B].

• Zaleca się, aby spisy dokumentacji kategorii B50/B25 

również sporządzać oddzielnie od pozostałej 

dokumentacji kategorii B. 



Sporządzanie ewidencji dokumentacji

przekazywanej do az/sa

• Każdy informatyczny nośnik danych przekazywany 

ze składu informatycznych nośników danych do 

az/sa powinien być trwale oznakowany w sposób 

pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. 

• Spis zdawczo-odbiorczy tych nośników 

przekazywanych do az/sa jest inny niż ten 

podstawowy, ze względu na rodzaj dokumentacji.



Sporządzanie ewidencji dokumentacji

przekazywanej do az/sa

• Sporządzenie spisów zd.-odb. należy do 

obowiązków komórki organizacyjnej 

przekazującej. [wypełnia rubryki od 1 do 6 spisu –

pozostałe archiwista]

• Omawiany formularz to spis zdawczo-odbiorczy 

dla dokumentacji aktowej, zawiera on 

podstawowe informacje.

• Jeżeli zachodzi potrzeba może być uzupełniony o 

dodatkowe dane dotyczące dokumentacji.



Sporządzanie ewidencji dokumentacji

przekazywanej do az/sa

Lp.
Znak 

teczki
Tytuł teczki lub tomu

Daty 

skrajne 

(od – do)

Kat. 

akt

Liczba 

teczek/ 

tomów

Miejsce 

przechowywan

ia w składnicy 

akt/archiwum 

zakładowym

Data 

zniszczenia 

lub 

przekazania 

do AP

1 2 3 4 5 6 7 8

1. KP.081

Wnioskowanie o udział w 

programach i projektach 

finansowanych  …

RPO WP 2014-2020

[nazwa projektu]

2014-

2018
A 3 X/5

...................................................................... Spis zdawczo – odbiorczy akt nr .......
(nazwa jednostki organizacyjnej i  komórki organizacyjnej)



Sporządzanie ewidencji dokumentacji

przekazywanej do az/sa

Jeden egz. każdego spisu zdawczo-

odbiorczego, po podpisaniu przez osobę 

zdającą i przejmującą akta [archiwistę], 

zatrzymuje komórka przekazująca, 

pozostałe egz. są przeznaczone dla az/sa



Przekazywanie dokumentacji do az/sa

• Do az/sa przekazuje i przejmuje się 
wyłącznie dokumentację spraw ostatecznie 

zakończonych, która powinna być 
kompletna.

• Okres przechowywania akt spraw 
załatwionych w komórkach organizacyjnych 
określają przepisy instrukcji kancelaryjnej 

obowiązującej w jednostce [zazwyczaj 2 lata].

• Przejęcie dokumentacji do az/sa polega na 
wpisaniu jej do ewidencji az/sa, po 

uprzednim sprawdzeniu przez archiwistę 
stanu jej uporządkowania i 

zewidencjonowania.  



Przekazywanie dokumentacji do az/sa

• Dokumentacja spraw zakończonych 
przekazywana do az/sa musi być 

uporządkowana przez prowadzących sprawy 
lub wyznaczonego w danej komórce 

organizacyjnej pracownika.

• Dokumentacja przekazywana [i 
przechowywana] w az/sa musi być 

zakwalifikowana do właściwych kategorii 
archiwalnych [wg jrwa].

• Dokumentacja przekazywana do az/sa musi 
być zewidencjonowana (spis zd.-odb.).



Przekazywanie dokumentacji do az/sa

• Archiwista może odmówić przejęcia dokumentacji, jeżeli:

• dokumentacja nie została uporządkowana w sposób 
określony w instrukcji kancelaryjnej;

• spisy zdawczo-odbiorcze zawierają braki lub błędy;

• dokumentacja nie odpowiada spisom zdawczo-
odbiorczym.

• O powodach odmowy przejęcia dokumentacji archiwista 

powiadamia swojego bezpośredniego przełożonego. 
Może też powiadomić kierownika komórki organizacyjnej, 

która akta przygotowała oraz kierownika jednostki.



Przechowywanie dokumentacji w az/sa

• Z całości dokumentacji gromadzonej przez az/sa
wydziela się i przechowuje na oddzielnych 

regałach/półkach: 

• materiały archiwalne/kategorię B25, 

• akta osobowe pracowników zwolnionych, 

• dokumentację płacową, 

• informatyczne nośniki danych,

• dokumentację techniczną, 

Można też wydzielić dokumentację projektową, 
uwzględniając jej podział na kategorię A i B.



Przechowywanie dokumentacji w az/sa

Dokumentację układa się:

• narastająco – wg kolejności jej przejęcia do 
az/sa [oszczędny] 

lub 

• strukturalnie – wg komórek 
organizacyjnych, które ją wytworzyły [z 

pozostawieniem rezerwy wolnego miejsca na 
dopływy] – ważny jest tu szacunek ilości 

wytwarzanych akt.



Przechowywanie dokumentacji w az/sa

• Dokumentacje w az/sa można układać na półkach wg 
trzech sposobów układu, ale zawsze od strony lewej do 

prawej:

a) pionowo, tzw. system biblioteczny – jedna teczka stoi  
obok drugiej [akta ujęte w twarde oprawy],

b) poziomo, w stosy – jedna teczka/księga leży na drugiej,

c) pionowo-płaski – ułożenie teczek/ksiąg jedna obok   
drugiej na przemian grzbietami do góry i do dołu.

• Wybór sposobu zależy od warunków lokalowych az/sa, 
formatów posiadanej dokumentacji, sposobu jej 

zabezpieczenia oraz regałów.  



Przechowywanie dokumentacji w az/sa

• Nośniki informatyczne powinny być przechowywane 

oddzielnie od innej dokumentacji np. aktowej, ze 

względu na możliwość uszkodzenia (nie można w 

teczkach razem z aktami!). Wymagają one też 

innych warunków przechowywania (temp. wilgoć, 

pole magnetyczne, światło). 

• Informacja o powiązaniu danych na nośnikach 

informatycznych z dokumentacją aktową powinna 

znajdować się w ewidencji.  



Przechowywanie dokumentacji w az/sa

Sygnaturę archiwalną (tj. numer spisu łamany 
przez numer pozycji w spisie, np. 3/1), na 

teczce aktowej [lewy dolny róg].

Informację o miejscu złożenia dokumentacji w 
magazynie archiwalnym, tzw. sygnaturę 

topograficzną (tj. numer regału łamany przez 
numer półki, np. X/5), należy umieścić w 
rubryce nr 7 formularza spisu zdawczo-

odbiorczego.



Zasady udostępniania dokumentacji 

przechowywanej w az/sa

• Przez udostępnianie dokumentacji rozumie się 

zarówno udostępnianie dokumentacji na miejscu, tj. 

w az/sa, jak i wypożyczanie jej poza lokal az/sa, w 

tym innemu podmiotowi (na zewnątrz).

• Dokumentację przechowywaną w az/sa

udostępniania się przede wszystkim dla celów 

służbowych (np. kontrolnych) oraz do innych celów 

(np. sądowych, naukowo-badawczych, itp.).



Zasady udostępniania dokumentacji 

przechowywanej w az/sa

• Dokumentację udostępnia się na podstawie karty 
udostępniania akt, wypełnionej dla każdej teczki 

oddzielnie.

• Udostępnia się całe teczki aktowe. Nie wolno 
udostępniać pojedynczych spraw, ani akt wyjętych z 

teczek.

• Nie wolno wypożyczać poza lokal az/sa
dokumentacji zastrzeżonej przez komórkę 

organizacyjną, która ją przekazała, akt uszkodzonych 
oraz środków ewidencyjnych az/sa.



Zasady udostępniania dokumentacji 

przechowywanej w az/sa

• Wyszukiwaniem dokumentacji w magazynie 
archiwalnym w celu jej udostępnienia zajmuje się 

wyłącznie archiwista, z zastrzeżeniem zastępstwa na 
czas jego nieobecności.

• Wypożyczający dokumentację ponosi pełną 
odpowiedzialność za jej stan [fizyczny, 
kompletność] oraz zwrot do az/sa w 

wyznaczonym terminie.

• Archiwista jest zobowiązany sprawdzić stan 
dokumentacji przy jej wydaniu oraz zwrocie.



Zasady udostępniania dokumentacji 

przechowywanej w az/sa

Niedopuszczalne jest:

• wyłączanie z udostępnianej dokumentacji 
pojedynczych przesyłek i pism;

• przekazywanie dokumentacji innym osobom, 
komórkom organizacyjnym lub jednostkom 

organizacyjnym bez wiedzy archiwisty;

• nanoszenie na dokumentacji na nośniku 
papierowym adnotacji i uwag, wykreślanie, 

korygowanie tekstu, itp.



Zasady udostępniania dokumentacji 

przechowywanej w az/sa

• Udostępnianie dokumentacji podmiotom 

zewnętrznym odbywa się na podstawie ich wniosku 

i pisemnego zezwolenia kierownika jednostki lub 

osoby przez niego upoważnionej, na ściśle określony 

czas.

• Należy dążyć, aby odbyło się ono na terenie jednostki 

i pod nadzorem archiwisty albo innego pracownika 

lub w postaci kopii.



Zasady udostępniania dokumentacji 

przechowywanej w az/sa

• Każde udostępnienie oprócz wypełnionej karty 

należy zarejestrować w spisie spraw/rejestrze.

• Archiwista powinien monitorować terminy zwrotu 

wypożyczonej dokumentacji i monitować komórki, 

które nie wywiązują się z terminów, które mogą 

prolongować. 

• Szczególną uwagę należy mieć na dokumentację 

wypożyczoną na zewnątrz jednostki.



Zasady udostępniania dokumentacji 

przechowywanej w az/sa

• W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń 

dokumentacji zwracanej do az/sa:

• archiwista sporządza protokół, w którym opisuje 

zdarzenie i jego przedmiot; podpisują go również 

wypożyczający i jego bezpośredni przełożony.

• kierownik kom. org., w której uszkodzono lub 

zagubiono akta przeprowadza postępowanie 

wyjaśniające w celu ustalenia winnego zaniedbań i 

pociągnięcia go do odpowiedzialności.



Zasady udostępniania dokumentacji 

przechowywanej w az/sa

• W przypadku wznowienia sprawy w kom. org., 

której dokumentacja została już przekazana do az/sa, 

archiwista, na wniosek kierownika kom. org. 

wycofuje ją ze stanu  az/sa i przekazuje do tej 

komórki (np. akta osobowe w zw. z ponownym 

zatrudnieniem pracownika).

• Nie można mylić udostępniania z wycofaniem 

dokumentacji, ponieważ są to inne procedury; mają 

różne skutki dla dokumentacji. 



Zasady brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej 

Dokumentacja niearchiwalna może być 
brakowana po upływie okresu 

przechowywania, określonego w 
obowiązujących przepisach [w tym we 
właściwym rzeczowym wykazie akt lub 

kwalifikatorze dokumentacji] oraz po uznaniu 
przez organ lub jednostkę organizacyjną, że 
dokumentacja niearchiwalna utraciła dla nich 

znaczenie, w tym wartość dowodową.



Zasady brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej 

• Dokumentacja niearchiwalna może ulec brakowaniu 

[w pjo i sjo] za zgodą dyrektora właściwego ap, 

chyba że zgoda ta nie jest wymagana [dokum. 

elektroniczna kat. Bc], albo za zgodą właściwego 

organu określonego w art. 19 ustawy archiwalnej 

[archiwa wyodrębnione]

• Archiwum państwowe właściwe do wyrażenia zgody 

[załącznik nr 5] określa się wg siedziby jednostki org., 

która wytworzyła dokumentację lub jej następcy 

prawnego.



Zasady brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej 

• Zgodnie z delegacją ustawy archiwalnej Minister 

KiDzN określił – w drodze rozporządzenia –

szczegółowy tryb brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej. 

• Obecnie reguluje go rozporządzenie MKiDzN z 

dn. 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i 
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania 
mat. arch. do ap i brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246).



Zasady brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej 

• Przepisy §§ 9-12 w/w rozporządzenia –

określają właściwe organy, tryb oraz 

dokumentacje brakowania.

• Instrukcja archiwalna jednostki powinna 

odsyłać do w/w aktu i doprecyzowywać (m. 

in. sposób oceny dokumentacji wewnątrz 

jednostki) – por. IA z 2011 r. oraz te 

uzgadniane przez AP.



Zasady brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej 

• Obowiązkowe elementy spisu dokumentacji –

por. §9 ust. 4 w/w rozporządzenia.

• Obowiązkowe elementy wniosku o wyrażenie 

zgody na brakowanie dokumentacji –

por. §9 ust. 3 w/w rozporządzenia.

• Wzory obu dokumentów do pobrania ze strony 

AP w Rzeszowie  

Załatw sprawę – Druki do pobrania – Nadzór



Zasady brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej 

Po uzyskaniu zgody na brakowanie:

• pozycje zastrzeżone/wyłączone w zgodzie należy 
pozostawić w archiwum zakładowym/składnicy akt;

• pozycje (teczki) wybrakowane oznaczyć na spisach 
zdawczo-odbiorczych [adnotacja w rubryce nr 8 

spisu – nr zgody i data zniszczenia];

• fizyczne zniszczenie wybrakowanej 
dokumentacji może nastąpić dopiero po 

otrzymaniu zgody dyrektora ap.

• Z czynności zniszczenia sporządza się 
protokół/notatkę służ. i dołącza do akt sprawy.



Zasady przekazywania materiałów 

archiwalnych do ap

• Przekazywanie materiałów archiwalnych do 
właściwego archiwum państwowego

[załącznik nr 5] następuje niezwłocznie po 
upływie 25 lat od ich wytworzenia, zgodnie 

przepisami art. 5 ustawy archiwalnej.

• Szczegółowy tryb przekazywania materiałów 
archiwalnych został określony w przepisach  
§§5-8 rozporządzenia Ministra KiDN z dn. 

20.10.2015 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 246) 
wydanych na podstawie ustawy archiwalnej.



Zasady przekazywania materiałów 

archiwalnych do ap

• W/w rozporządzenie określa również standardy 

porządkowania materiałów archiwalnych 

[załącznik nr 4]

• Zarządzenie Dyrektora AP w Rzeszowie określa 

sposób sporządzania środków ewidencyjnych 

przekazywanych materiałów archiwalnych (spis) 

w arkuszu MS Excel – elektroniczna ewidencja.



Zasady przekazywania materiałów 

archiwalnych do ap

• Po przekazaniu materiałów archiwalnych do 
archiwum państwowego archiwista 

odnotowuje w środkach ewidencyjnych az/sa
[spisach zd.-odb.] przy poszczególnych 
pozycjach spisu datę ich przekazania.

• Dokumentacja z przekazania materiałów 
archiwalnych do ap [wniosek, spisy, 

protokoły, itp.] jest przechowywana przez 
archiwum zakładowe/sa.



Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
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