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I. Postanowienia ogólne
1. Instrukcja określa organizację i zakres działania składnicy akt Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Staszica w Jankowicach (dalej SP).
2. W szczególności reguluje zasady i tryb:
1) Przejmowania akt powstałych w toku działalności SP,
2) Gromadzenia, zabezpieczania i konserwacji dokumentacji własnej,
3) Klasyfikowania i kwalifikowania akt,
4) Porządkowania i ewidencjonowania dokumentacji,
5) Brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
6) Udostępniania akt.
3. Użyte w niniejszej instrukcji określenia oznaczają:
1) Akta sprawy – zbiór dokumentów dotyczącej wyłącznie jednej sprawy, może zawierać
w sobie teczki akt sprawy,
2) Akta – wszelkiego rodzaju dokumentacja (pisemna, elektroniczna, audiowizualna)
stanowiąca utrwalony na nośnikach informacji wynik działalności Ośrodka
3) Składnica akt – pomieszczenie, w którym jest składowana, przechowywana,
ewidencjonowana, udostępniana oraz brakowana dokumentacja niepotrzebna
w obiegu bieżącym,
4) Dokumentacja niearchiwalna – dokumentacja o czasowym znaczeniu praktycznym,
oznaczona kategorią „B”, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania
podlega brakowaniu,
5) Kategorie archiwalne – grupy dokumentacji wyróżnione w zależności
od przyporządkowanych im wartości historycznej lub praktycznej i oznaczone
symbolami A, B, BE, Bc, B-5, B-10, B-20, B-25, B-50.
II. Zakres działań pracownika sekretariatu związanych ze składnicą akt.
Do podstawowych zadań pracownika sekretariatu związanych ze składnicą akt należy:
1) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji,
2) prowadzenie ewidencji dokumentacji przechowywanej w składnicy,
3) udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym,
4) inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
5) konserwacja dokumentacji niearchiwalnej o dłuższym okresie przechowywania,
w szczególności kategorii B-50 i B-25,
6) inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji oraz przekazywanie
wybrakowanych akt do zniszczenia.
III. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
1. Dokumentacja ze względu na wartość historyczną, naukową i praktyczną dzieli się na
materiały archiwalne oznaczone kategorią „A” i dokumentację niearchiwalną oznaczona
kategorią „B”.
2. Materiałami wchodzącymi do narodowego zasobu archiwalnego, zwanymi dalej
„materiałami archiwalnymi”, są wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja,
dokumentacja finansowa, techniczna, statystyczna, mapy, plany, fotografie, filmy,
mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowi, dokumenty elektroniczne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów
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realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 roku Nr 12, poz. 65
i Nr 73, poz. 501) oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytworzenia,
mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej a dotycząca działalności
Państwa Polskiego, jego poszczególnych organów i innych państwowych jednostek
organizacyjnych oraz o jego stosunkach innymi państwami, o rozwoju życia społecznego
i gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym, zawodowym
i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki, a także o działalności
jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych –
powstała w przeszłości i powstająca współcześnie. Sposób postępowania z narodowym
zasobem archiwalnym określa ustawa z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie
archiwalnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały archiwalne są przechowywane wieczyście i zgodnie z obowiązującymi
przepisami nie mogą być niszczone.
4. Do kategorii B należy dokumentacja niearchiwalna, mająca czasowe znaczenie praktyczne,
nieprzydatna dla celów kontrolnych. Dokumentacja niearchiwalna podlega brakowaniu
po upływie okresu jej przechowywania ustalonego w rzeczowym wykazie akt.
5. Dokumentacja niearchiwalna oznaczona kategorią archiwalną B z dodatkiem cyfr
arabskich określa lata jej przechowywania np. materiały, które należy przechowywać przez
5 lat posiadają oznaczenie B-5. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja podlega
brakowaniu. Okres przechowywania liczy się od dnia 1 stycznia roku następnego po
zakończeniu sprawy. Do okresu przechowywania wlicza się czas pozostawienia
dokumentacji w komórce merytorycznej.
6. Dokumentacja niearchiwalna posiadająca krótkotrwałe znaczenie praktyczne oznaczona
symbolem Bc, po wykorzystaniu może być brakowana w komórce organizacyjnej pod
kontrolą pracownika składnicy akt i w trybie uzgodnionym z kierownikiem działu.
7. Symbolem BE oznacza się dokumentację, która po upływie obowiązującego okresu
przechowywania w składnicy akt podlega ekspertyzie pracownika merytorycznego działu,
w którym dokumentację wytworzono.
8. Szczegółowy podział dokumentacji na kategorię A i B określony jest w rzeczowym
wykazie akt.
9. Klasyfikacji na kategorie archiwalne oraz określenia okresu przechowywania
dokumentacji kategorii B dokonuje się w komórce organizacyjnej, w której akta powstały.
Klasyfikacja przebiega na podstawie rzeczowego wykazu akt.
10.
Kwalifikacja akt odbywa się z chwilą założenia teczki spraw – teczki aktowej.
Ewentualnej korekty kwalifikacji akt dokonuje się w chwili przygotowania akt do
przekazania do składnicy akt.
11.
W uzasadnionych przypadkach dokumentacja kategorii „B” może mieć wydłużony
okres przechowywania.
IV. Przejmowanie dokumentacji przez składnicę akt
1. Akta przenoszone do składnicy akt powinny być uporządkowane przez pracownika
sekretariatu.
2. Pracownik sekretariatu obsługujący składnicę akt winien zwrócić szczególną uwagę na
błędy i niedokładności w uporządkowaniu akt, dotyczących zwłaszcza niezgodności opisu
z zawartością poszczególnych teczek aktowych.
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3. Przez uporządkowanie akt rozumie się: ułożenie akt wewnątrz teczek (według spisu spraw
w teczce, a w obrębie sprawy – chronologicznie) oraz prawidłowe opisanie teczek. Wzór
opisu teczki stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Instrukcji.
4. Porządkując akta osobowe należy:
1) usunąć z teczek lub kopert wszelką dokumentacje manipulacyjną,
2) wyłączyć wszystkie oryginały dokumentów, zaświadczeń lub odpisów,
3) usystematyzować chronologicznie wewnątrz teczek dokumenty informujące
o przebiegu pracy zawodowej, a także dokumenty charakteryzujące pracownika
i wyniki jego pracy,
4) ułożyć akta (tzn. teczki lub koperty) w kolejności alfabetycznej.
5. W przypadku występowania braku dokumentów w teczce, pracownik sekretariatu
sporządza pisemne oświadczenie, w którym wyjaśnia przyczynę braku, treść brakującego
dokumentu oraz termin uzupełnienia teczki.
V. Personel
1. Za całokształt pracy składnicy akt odpowiedzialny jest pracownik sekretariatu.
2. Do podstawowych obowiązków pracownika składnicy akt należą:
1) prowadzenie prac wymienionych w rozdziale 2 pkt. 1,
2) konserwacja akt.
VI. Przechowywanie i ewidencja dokumentacji
1. Materiały archiwalne (dokumentacja kategorii „A”) należy przechowywać na odrębnych
regałach lub jego częściach.
2. Dokumentacja przechowywana jest w składnicy akt na regałach, pionowo systemem
bibliotecznym, od lewej strony do prawej, w kolejności sygnatur. Na regałach należy
zostawić miejsce stanowiące rezerwę na przekazywane akta. Regały powinny być
oznaczone numerami, a w ich obrębie swoją numerację powinny posiadać także
poszczególne półki. W razie stwierdzenia uszkodzeń fizycznych lub chemicznych,
dokumentacja powinna być poddana niezbędnym zabiegom konserwatorskim.
3. Teczki aktowe zostają oznaczone przez pracownika sekretariatu sygnaturą archiwalną.
Sygnatura ta składa się z numeru teczki.
4. Ewidencje składnicy akt stanowią:
1) Spisy dokumentacji niearchiwalnej aktowej przeznaczonej na makulaturę lub
zniszczenie, sporządzone na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszej Instrukcji.
2) Protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej, sporządzone na formularzu według
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji.
3) Karty udostępniania dokumentacji, sporządzone na formularzu według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji.
4) Rejestr wypożyczeń. Rejestr ten musi zawierać następujące dane:
a) liczbę porządkową,
b) nazwisko i imię korzystającego,
c) sygnaturę akt,
d) datę wypożyczenia,
e) datę zwrotu,
f) uwagi.
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5. Ewidencja dokumentacji jest materiałem niepodlegającym brakowaniu. Przechowuje się ją
w odrębnych teczkach. Teczki te nie mogą być wynoszone ze składnicy akt.
6. Karty udostępniania dokumentacji przechowywane są w składnicy akt przez okres dwóch
lat w kolejności numerów, licząc od daty zwrotu akt.
VII.

Udostępnianie dokumentacji

1. Dokumentacja przechowywana w składnicy akt może być udostępniana dla celów
służbowych i naukowo-badawczych.
2. Udostępnianie dla celów służbowych odbywa się za zgodą Dyrektora. Udostępnianie dla
celów naukowo-badawczych możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Dyrektora lub osoby działającej z upoważnienia Dyrektora.
3. Do udostępnienia dokumentacji środkom masowego przekazu upoważniony jest wyłącznie
Dyrektor.
4. Wydanie akt na zewnątrz dokonuje się jedynie na podstawie upoważnienia organów
prokuratury, sądów, policji itp. wyłącznie za pokwitowaniem.
5. Przy udostępnianiu dokumentacji gromadzonej w składnicy akt należy przestrzegać
przepisów zawartych w:
- ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11,
poz. 95 z późn. zm.) oraz innych przepisów wykonawczych.
- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 roku
Nr 33, poz. 285 z późn. zm.) oraz innych przepisów wykonawczych
- ustawie z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.)
6. Udostępnianie dokumentacji następuje w lokalu składnicy akt i odbywa się pod nadzorem
pracownika sekretariatu.
7. Wyszukiwanie dokumentacji w składnicy dla celów jej udostępniania prowadzi wyłącznie
pracownik odpowiedzialny za składnicę.
8. Podstawą udostępnienia dokumentacji jest karta udostępnienia akt, którą wypełniają
korzystający z dokumentacji.
9. W miejsce wyjętych teczek wkłada się zastawnik z numerem właściwej karty
udostępniania akt oraz sygnaturą udostępnianej teczki.
10.
Udostępniane akta winny być paginowane wewnątrz teczek.
11.
Korzystający z dokumentacji powinien sprawdzić zawartość akt przed pobraniem,
gdyż ponosi on pełną odpowiedzialność za kompletność i stan zachowania udostępnianej
dokumentacji.
12.
W wyjątkowych przypadkach za zgodą Dyrektora SP lub osoby działającej
z upoważnienia tegoż, dokumentacja może zostać wypożyczona wyłącznie do celów
służbowych, na czas ściśle określony.
13.
Wypożyczaniu podlegają wyłącznie całe teczki z określoną dokumentacją.
Niedozwolone jest wypożyczanie pojedynczych pism z teczek.
14.
Korzystający z dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za zwrot akt
w wyznaczonym terminie.
15.
Zwrot wypożyczonej dokumentacji potwierdza się na karcie udostępnienia,
po sprawdzeniu zawartości akt przez pracownika sekretariatu.
16.
Karty udostępnienia dokumentacji przechowuje się w składnicy akt w kolejności
nadawanych im numerów.
17.
W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń w udostępnionej lub wypożyczonej
dokumentacji pracownik odpowiedzialny za składnicę akt zobowiązany jest do
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sporządzenia protokołu zagubienia akt. Protokół wymaga podpisu sporządzającego i osoby
korzystającej z danej dokumentacji.
18.
Protokół zagubienia akt sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz
przechowywany jest w specjalnej teczce, drugi dołącza się do uszkodzonych akt lub
umieszcza w ich miejsce na półce, trzeci przekazywany jest Dyrektorowi, w celu
wdrożenia dochodzenia. Akta sprawy dochodzeniowej po jej zakończeniu wracają
w całości do składnicy akt.
VIII. Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę lub zniszczenie
1. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej polega na ocenie jej przydatności, wydzieleniu
i przekazaniu na makulaturę tej części, której okres przechowywania minął zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Z materiałów, o których mowa w ust. 1 należy wyłączyć oryginały dokumentów
osobistych, takich jak: metryki, świadectwa, zaświadczenia. Dokumenty te należy
przechowywać w składnicy akt i zwracać zainteresowanym osobom, na ich żądanie.
3. Ocenę dokumentacji i brakowanie przeprowadza komisja na wniosek składnicy akt.
4. Komisję powołuje Dyrektor, lub osoba upoważniona przez niego. W skład Komisji
wchodzi pracownik sekretariatu oraz przedstawiciele pracowników.
5. Komisja może zmienić termin przechowywania dokumentacji niearchiwalnej.
6. Komisja sporządza ze swojej pracy protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
7. Jeden egzemplarz protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej wraz ze spisem akt
przeznaczonych do brakowania może zostać przesłany do właściwego archiwum
państwowego, celem uzyskania opinii, co do zgodności prac komisji z obowiązującymi
przepisami.
8. Po uzyskaniu pozytywnej opinii archiwum państwowego i po przekazaniu dokumentacji
niearchiwalnej do brakowania pracownik odpowiedzialny za składnicę akt, dokonuje
w spisach adnotacji o jej wybrakowaniu.
IX. Lokal składnicy akt
1. Składnicę akt stanowi magazyn archiwalny.
2. Magazyn archiwalny powinien być wyposażony w:
1) Regały metalowe stacjonarne lub kompaktowe ustawione prostopadle do okien w
odległości miedzy nimi nie mniejszej niż 70 cm, szafy na dokumentację
specjalistyczną i pomoce ewidencyjno-informacyjne, schodki lub drabinki
umożliwiające dostęp do górnych półek.
2) Schemat topograficzny rozmieszczenia akt, umieszczony w widocznym miejscu.
3) Przyrządy do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza (temperatura winna
wynosić 14-18 ºC, wilgotność 40-50%).
4) Sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice proszkowe, worki ewakuacyjne).
5) Urządzenia wentylacyjne.
6) Sprzęt do odkurzania przechowywanej dokumentacji.
3. Magazyn archiwalny powinien być suchy, posiadać właściwą wentylację, być
zabezpieczony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz spełniać
wymogi przeciwpożarowe (w szczególności posiadać drożne drogi ewakuacyjne).
7

4. Drzwi składnicy akt powinny być zaopatrzone w solidny zamek. Klucze do składnicy akt
powinny być przechowywane w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób
nieuprawnionych.
5. W magazynie archiwalnym nie należy przechowywać przedmiotów niebędących
dokumentacją.
6. W pomieszczeniach składnicy akt obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
7. W razie braku odpowiedniego pomieszczenia wydzielonego na typową składnicę akt,
możliwe jest do czasu wydzielenia takiego pomieszczenia, przechowywanie dokumentacji
aktowej w warunkach chroniących je przed ujemnym wpływem czynników zewnętrznych
(temperatura, wilgotność, ochrona przeciwpożarowa) i zagrażających ich stanowi
fizycznemu, z zachowaniem właściwych warunków ochrony, w odpowiednio zamykanych
szafach, w warunkach niebędących uciążliwymi dla osób korzystających z akt.
X. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności Szkoły
1. Jednostka organizacyjna, która jest formalno – prawnym następcą zreorganizowanej lub
zlikwidowanej jednostki przejmuje na podstawie spisu zdawczo – odbiorczego akta spraw
niezałatwionych. Akta spraw załatwionych przekazuje się na podstawie spisu zdawczo –
odbiorczego do składnicy akt.
2. Akta spraw niezakończonych przejmuje jednostka organizacyjna na podstawia spisów
zdawczo-odbiorczych. Kopie tego spisu należy przekazać do składnicy akt.
3. Prawny obowiązek zabezpieczenia dokumentacji niearchiwalnej spoczywa na sukcesorze,
a w razie jego braku na organie założycielskim.
4. O nowym miejscu przechowywania dokumentacji należy poinformować właściwy sąd
gospodarczy, urząd skarbowy, oraz właściwe Archiwum Państwowe.
5. Przekazanie dokumentacji niearchiwalnej sukcesorowi winno być połączone z kontrolę
stanu fizycznego akt i przekazywane protokolarnie.
6. W przypadku ustania działalności jednostki organizacyjnej, postępowanie z dokumentacją
określa Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie
postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad
i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
XI. Postanowienia końcowe
1. W przypadku stwierdzenia utraty dokumentacji lub włamania do pomieszczeń
składnicy akt pracownik odpowiedzialny za składnicę akt zobowiązany jest do
bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora SP.
2. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem odpowiedzialnym za składnicę
akt lub zmiany osoby prowadzącej składnicę – składnica akt winna być protokolarnie
przekazana następcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą instrukcją mają zastosowania przepisy
Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dziennik Ustaw nr 97 z 2006 poz. 673) wraz z przepisami wykonawczymi.
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Załącznik nr 1

................................................................
Nazwa zakładu pracy i komórki organizacyjnej

SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT NR ...................
Lp.

Znak
teczki

Tytuł teczki

Daty
skrajne
od-do

Kategoria
arch.

Liczba
teczek

Miejsce
przechowywania
akt w
składnicy
akt

Data
zniszczenia

1

2

3

4

5

6

7

8

Przekazujący akta:

Kierownik komórki organizacyjnej

Przejmujący akta

…………………..
(podpis)

…………………………………..
(podpis)

…………………
(podpis)
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Załącznik nr 2

Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych
Nr
spisu

Data
przyjęcia
akt

Nazwa komórki przekazującej akta

10

Liczba
pozycji spisu

Liczba
teczek

Uwagi

………………………………..
Załącznik nr 3

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej
na makulaturę lub zniszczenie
Lp.

1

Nr i lp.
Symbol
spisu
z
zdawczo- wykazu
odbiorczego
2
3

Tytuł teczki

Daty
skrajne

Liczba
tomów

Uwagi

4

5

6

7
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Załącznik nr 4

..................................................

.......................... dnia .....................

(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

Protokół oceny
dokumentacji niearchiwalnej
Komisja w składzie: /imiona, nazwiska i stanowiska członków komisji/
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
dokonała oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub
zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w ilości ............... mb i stwierdziła, że stanowi
ona dokumentację niearchiwalną nieprzydatną do celów praktycznych Szkoły
Podstawowej w Jankowicach oraz, że upłynęły terminy jej przechowywania określone w
jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Przewodniczący Komisji.....................................................
Członkowie Komisji .....................................................
.....................................................
.....................................................

Załączniki:
...................... kart spisu
......................pozycji spisu
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Załącznik nr 5

Karta udostępnienia akt nr............................
............................................................
pieczątka komórki organizacyjnej

.............................................................

Termin zwrotu akt

Data

Proszę o udostępnienie*) wypożyczenie*) akt powstałych w komórce organizacyjnej
........................................................................................................ z lat........................
o znakach........................................................................................................................
i upoważniam do ich wykorzystania*) – odbioru*)
Panią/Pana
.......................................................................................................................................
.....................................
podpis

Zezwalam na udostępnienie*) wypożyczenie*) wymienionych wyżej akt
.........................................................................................
data

podpis

Potwierdzam odbiór wymienionych wyżej akt – tomów...................kart.........................
Data....................................... Podpis....................................................

Adnotacje o zwrocie: ........................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

.............................
podpis oddającego

akta zwrócono do składnicy ..................................
dnia...................................... podpis odbierającego

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6

Ewidencja Wypożyczeń Akt

Data

1.

Wypożyczający Akta
(nazwisko i
wypożyczane
imię)
(nr teczki akt)
2.
3.

Wyznaczona
data zwrotu
4.

Pokwitowanie
odbioru
5.

Data zwrotu

6.

Podpis
zwracającego
7.

Załącznik nr 7

Wzór opisu teczki
(nazwa jednostki organizacyjnej – pieczątka)

(nazwa komórki organizacyjnej)

(symbol komórki
tworzącej akta i nr
z wykazu akt)

(kategoria akt)

(tytuł teczki)
(szczegółowy opis teczki)
(rok lub daty krańcowe akt)

