
zARzĄDzENIE NR 4/14
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM
poMocy RoDZINIE w śwrrgoDzINIE

z dnia 23 sĘcznia 2OL4r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
składniry akt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Swiebodzinie

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 19B3r, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.

U. z 20ltr,, Nr 123, poz. 698 z poźn, zm.), §3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16

września żOOżr, w sprawie postępowania z dokumentacją zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania

oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych zarządza
się, co następuje:

§ 1, Wprowadza się do stosowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
swiebodzinie:

1) Instrukcję kancelaryjną stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,

2) JednoliĘ rzeczov,t\l wykaz akt stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,

3) Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt stanowiącą załącznik
nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Z dokumentacją spraw niezakończonych powstałą i zgromadzoną w Powiatowym
Ćentrum pomocy Rodzinie w Swiebodzinie zwanym dalej PCPR przed dniem wejŚcia w Życie

zarządzenia postępuje się następująco :

1) sprawy załatwia się bez zmiany doĘchczasowego znaku spravvy aŻ do zakończenia
sprawy w wyłączeniem spraw prowadzonych przez Zespół do spraw pieczy

zastępczej.

2) Zespół do spraw pieczy zastępczej przy sprawach czyni wzmiankę o ponownym- 
załozeniu sprawy i zakłada nową sprawę, odnotowując znak sprawy niezakończonej
w aktach nowej sprawy i znak nowej sprawy w aktach sprawy niezakończonej, w
sposób umożliwiający odnalezienie wzajemnie powiązanych spraw. Zmiana znaku
sprawy nie usuwa doĘchczas nadanego znaku sprawy.

§3. Dokumentacja wytworzona i zgromadzona ,w PCPR przed dniem wejŚcia w zycie
Żarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych okreŚlonych w
jednoliĘm rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w § 1 pkt 2, jeźeli dotychczasowe
przepisy określały niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej
przechowywania.

§4.Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem 01 sĘcznia ż0I4r.

mYFąffiKTOR
Powiatowego CŁ,, i| um Ę]|



Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 4 l 2014
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomory Rodzinie w Swiebodzinie

Instru kcja Kancela ryjna
Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Swiebodzinie

I. Postanowienia ogólne

§ 1.1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej ,,Instrukcją", określa zasady i tryb wykonywania

czynnoŚci kancelaryjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie, §. obieg

pism od chwili ich wpływu do chwili przekazania do archiwum.

2. OkreŚlone w instrukcji tryb i zasady wykonywania czynności kancelafinych zapewniają

jednoliĘ sposób twozenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed

uszkodzen i em, zniszczen iem bądź utratą doku mentów.

3. W postępowaniu z dokumentami stanowiąrymi informacje niejawne mają zastosowanie

odrębne przepisy.

§ 2. Użyte w instrukcji następujące określenia oznaczają:

1) Centrum - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie,

2) komórka organizacyjna - stanowiska pracy fiedno lub wieloosobowe) w jednostce

organizacyjnej, w Ęm samodzielne stanowiska pracyI

3) Dyrektorze - nalezy przez to rozumieĆ Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

rodzinie w Świebodzinie,

4) Pracowniku - nalezy przez to rozumieć pracownika Centrum załatwiającego

mefiorycznie sprawę i przechowującego dokumentację sprawy w trakcie jej

załatwiania,

5) sekretariat - stanowisko pracy, do którego nalezy wykonywanie czynności związanych

z prafimowaniem, rejestrowaniem, rozdzielaniem i wysyłaniem korespondencji,

6) sprawa - podanie, pismo, dokument wymagające rozpatzenia i podjęcia czynności

urzędowych,

7) akta sprawy - cała dokumentacja dotycząca tego samego zdarzenia (pisma,

dokumenĘ, notatki, formularze, plany, fotokopie itp.) zawierające dane, które były,

są lub mogą byĆ istotne przy rozpatn/waniu sprawy/

8) korespondencja - kazde pismo wpływające do Centrum lub wysyłane przez Centrum

9) przesyłka - pisma (dokumenĘ) oraz pakieĘ (paczki) otrzymywane i wysyłane, a

także otzymywane i nadawane telegramy, teleksy, telefaksy itp.



10) aprobata - wyrazenie zgody na treść i sposób załatwienia sprawy,

7l)załącznik - kazdy dokument odnoszący się do treści lub tworzący pod względem treści

całość z pismem pzewodnim (np. broszury, książki i inne przedmioĘ),

12) dokument - akt mający znaczenie dowodu, ustanawiający uprawnienie lub

stwierdzający prawdziwoŚĆ określonych w nim zdaęeń bądź danych /(np. odpis aktu

stanu cywilnego, wyroĘ świadectwo itp.),

13) pieczęĆ - stemple lub ich wizerunki na nośniku elektronicznym, nagłówkowe, imienne

do podpisu, itp.,

14) spis spraw - formularz służący do chronologicznego rejestrowania spraw

wpływających lub rozpoczęĘch w Centrum,

15)znak sprawy - zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej

komórki organizacyjnej i do określonej grupy spraw, uzupełniony o liczbę porządkową

ze spisu spraw i oznaczenie roku, w którym sprawa została wszczęta,

16) teczka aktowa /spraw - oznacza teczkę wiązaną skoroszyt, segregator itp. Służącą do

przechowywania jednorodnych lub rzeczowo pokrewnych akt spraw ostatecznie

załatwionych, objęĘch tą samą grupą akt ustaloną wykazem akt i stanowiącą

przewaznie odrębną jednostkę archiwalną

17) czystopis - tekst dokumentu lub pisma urzędowego w postaci ostatecznej

przygotowanej do podpisu przez wystawcę,

18) jednoliĘ rzeczowy wykaz akt - jednolita, rzeczowa klasyfikacja i kwalifikacja

archiwalna dokumentacji powstającej w jednostce.

§ 3.1. Do podstawowych czynności kancelaryjnych nalezy:

1) przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłeĘ

2) prowadzenie ewidencji wpływów,

3) sporządzanie czystopisów pism oraz powielanie pism i materiałów,

4) wysyłanie korespondencji, przesyłeĘ

5) przyjmowanie i nadawanie faxów, telegramów, telefonogramów oraz obsługa poczĘ

elektronicznej,

6) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie do właściwych

pracowników,

7) kompletowanie akt spraw zakończonych.

2. Czynności kancelaryjne wykonują:

1) sekretariat centrum, który jest podstawowym ogniwem pracy kancelaryjnej,

2) pracownicy Centrum odpowiedzialni za merytoryczne załatwienie danej sprawy.



3. Przestrzeganie postanowień niniejszej instrukcjijest obowiązkiem wszystkich pracowników

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.

II. System kancelaryjny, wykaz aĘ kategorie archiwalne

§ 4.1. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie obowiązuje system

kancelafiny oparty na dzienniku korespondencyjnym.

2. Dziennik korespondencyjny prowadzony jest przez sekretariat dla wszystkich pism

wychodzących, wpływających, a także według potzeb dla pism wewnętrznych.

3. Wykaz akt stanowi jednolitą rzeczową niezalezną od struktury organizacyjnej,

klasyfikację akt powstających w toku działalności Centrum oraz zawiera ich klasyfikację

archiwalną. Obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu działalności jednostki organizacyjnej,

oznaczone W poszczególnych pozycjach symbolami, hasłami oraz kategorią archiwalną.

Wykaz ten słuzy do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt i stanowi załącznik

nr 2 do zarządzenia.

4. Wykaz akt opaĘ jest na systemie klasyfikacji dziesiętnej i dzieli całość wytwarzanej

dokumentacji na:

a) dziesięĆ klas pierwszego rzędu sformułowanych w sposób ogólny, oznaczony

symbolami od 0 do 9,

b) dziesięć klas stopnia drugiego 00-99,

c) dziesięć klas stopnia trzeciego 000-999

d) dziesięć klas stopnia czwaftego 0000-9999

5. Klasy końcowe w poszczególnych jednorodnych temaĘcznie grupach spraw (hasłach),

oznaczone kategorią archiwa lną od powiadają temaĘcz nym (rzeczowym) teczkom aktowym

oznaczonym Ęm samym znakiem akĘ co klasy końcowe w wykazie.

6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor moze rozbudować jednoliĘ rzeczov{y wykaz akt

w ramach istniejących symboli z zachowaniem tej samej kategorii archiwalnej,

§ 5.1. Wytwarzana i gromadzona dokumentacja ze względu na wartość archiwalną dzieli się

na dwie kategorie:

a) materiały archiwalne,

b) dokumentację nie archiwalną.

2. Do materiałów archiwalnych oznaczonych symbolem ,,A" zalicza się dokumentację mającą

trwałą wartoŚĆ historyczną przewidzianą do przekazania do archiwum państwowego.

Dokumentacja tej kategorii nie jest wytwarzana w Centrum.



3. Do dokumentacji nie archiwalnej oznaczonej symbolem ,B" i cyframi arabskimi,

określająrych liczbę lat przechowywania w archiwum zakładowym, zalicza się dokumentację

mającą czasowe znaczenie pra kĘczne.

4. Do dokumentacji oznaczonej symbolem ,,Bc" zalicza się dokumentację manipulacyjną

mającą krótkotnruałe znaczenie prakĘczne. Moze ona ulec brakowaniu po pełnym jej

wykorzystaniu, bez przekazywania jej do archiwum zakładowego, lecz w porozumieniu z Ęm
archiwum, na zasadach określonych przez właściwe archiwum państwowe.

5. Dokumentacja zaliczana do kategorii ,,BE", przechowywana w archiwum zakładowym

przez określoną liczbę lat np.BE-l} przez okres 10 lat, po których podlega ekspeftyzie, którą

przeprowadzają właściwe archiwum państwowe dla ewentualnego dokonania zmiany

kwalifi kacji archiwalnej tej dokumentacji.

III. Odbiór przesyłeĘ otwieranie i sprawdzanie wpĘwów

§ 6.1. Sekretariat przyjmuje korespondencję.

2. Sekretariat rejestruje przyjętą korespondencję w dzienniku korespondencji.

3. Przyjmując przesyłki, zwłaszcza polecone i wartoŚciowe, sekretariat sprawdza

prawidłowość zaadresowania oraz stan opakowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia

sekretariat sporządza adnotacje na kopercie lub opakowaniu oraz na potwierdzeniu odbioru i

żąda spisania protokołu o doręczeniu przesyłki uszkodzonej. O odbiorze pzesyłki

uszkodzonej sekreta riat powia da m ia n iezwłoczn ie Dyrektora.

4. Pracownik sekretariatu otwiera wszystkie pzesyłki z wyjątkiem:

1) adresowanych imiennie, które przekazuje adresatom,

2) wartościowych, które przekazuje właściwej osobie lub Dyrektorowi Centrum

5. Po otwarciu kopeĘ sprawdza się:

1) czy nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego,

2) czy znajdują się w niej wszystkie pisma, których symbole uwidoczniono na kopercie,

3) czy dołączone są wymienione w piśmie zalączniki. Brak załączników odnotowuje się

na danym piśmie lub załączniku.

6. KopeĄ z nienaruszonym znaczkiem pocztowym, stemplem pocztowym dołącza się do

wszystkich pism.

7. Potwierdzenie otrzymania pisma sekretariat wydaje na żądanie składającego pismo.

8. Korespondencje mylnie doręczoną (adresowaną na innego adresata) zwraca się

bezzwłocznie do u rzęd u pocztowego.



§ 7.1. Rejestrowanie przesyłek z wyłączeniem dokumentów księgowych wpływających

polega na umieszczeniu w dzienniku korespondencyjnym prowadzonym na nośniku

papierowym:

1) liczby porządkowej,

2) daĘ wpływu przesyłki do Centrum,

3) §Ąułu, czyli zwięzłego odniesienia się do treści pzesyłki,

4) nazwy podmiotu, od którego pochodzi pzesyłka,

5) liczby załączników, jezeli zostały dołączone do przesyłki,

6) znaku występującego na przesyłce,

7) daty widniejącej na przesyłce,

8) dodatkowych informacji, jeżeli są potrzebne.

2. Przesyłki pracownik sekretariatu rejestruje na podstawie:

1) danych zawaĘch w treści pisma w przypadku, gdy istnieje mozliwość otwarcia

kopeĘ i zapoznania się z treŚcią pisma,

2) danych na kopercie, w której są zamknięte pisma w przypadku, gdy nie ma

możliwoŚci otwarcia kopeĄ.

3. Nie podlegają Ęestracji:
1) czasopisma, gazeĘ, ogłoszenia, druki reklamowe, prospekĘ,

2) zaproszenia, biuletyny informacyjne itp,

3) potwierdzenia odbioru, które dołącza się do akt sprawy.

§ 8.1. Rachunki, faktury i inne dokumenĘ księgowe podlegają rejestracji w oddzielnym

dzienniku dowodów księgowych.

2. Rejestrowanie dokumentów księgowych wpływających polega na umieszczeniu w

dzienniku dowodów księgowych prowadzonym na nośniku papierowym:

1) liczby porządkowej,

2) daty wpływu dokumentu do Centrum,

3) §rtułu, czyli zwięzłego odniesienia się do treŚci dokumentu

4) nazwy podmiotu, od którego pochodzi dokument,

5) liczby załączników, jeżeli zostały dołączone do dokumentu,

6) numeru wystawionego dokumentu,

7) daty wystawienia dokumentu

§ 9.1. Po zarejestrowaniu przesyłki pracownik sekretariatu umieszcza i wypełnia pieczęĆ

wpływu na pierwszej stronie pisma lub w przypadku, gdy nie ma mozliwoŚci otwarcia kopeĘ

na kopercie.



2. Pieczęć wpływu określa datę wpływu, wchodzący nr z dziennika korespondencyjnego,

liczbę załączników oraz podpis pracownika dokonującego rejestracji.

§ 10.1. Pracownik sekretariatu przyjmując przesyłki przekazane pocztą elektroniczną dzieli

je na:

1) mające istotne znaczenie dla odzwierciedlenia przebiegu załatwiania i rozstrzygania

spraw przez Centrum,

ż) mające robocze znaczenie dla spraw załatwianych i rozstrzyganych przez Centrum,

3) pozostałe.

2. Przesyłki, o których mowa w § 10.1. pkt 1, drukuje się, rejestruje, nanosi i wypełnia

pieczęć wpływu na pienłszej stronie wydruku.

3. Przesyłki, o których mowa w § 10.1. pkt 2, drukuje się i bez rejestracji po naniesieniu

pieczęci z datą wpływu i dekretacji przekazuje odpowiedzialnemu za sprawę pracownikowi w

celu włączenia do akt sprawy.

4. PrzesyłeĘ o których mowa w § 10.1. pkt 3, nie rejestruje się i nie włącza do akt sprawy.

IV. Dekretowa n ie i przekazywa n ie korespondencj i.

§ 11.1. Dyrektorowi Centrum przekazywana jest kompletna poczta niezwłocznie po jej

zarejestrowaniu.

2. Dyrektor lub Zastępca Dyrektora dokonuje dekretacji pzesyłek poprzez odręczne

umieszczenie bezpośrednio na przesyłce informacji doĘczących:

1) sposobu załatwienia sprawy,

2) osoby mefiorycznie odpowiedzialnej za załaM,tienie sprawy,

3. Dyrektor lub Zastępca Dyrektora podpisuje się nazwiskiem bądŹ parafuje zadekretowany

dokument oraz wpisuje datę dokonanej dekretacji.

4.W przypadku błędnej dekretacji, jej zmiany dokonuje osoba, która pzesyłkę dekretowała.

5. Jeżeli przesyłka doĘczy kilku spraw bądź sprawy wchodzącej w zakres różnych

prowadzących wskazuje się prowadzących sprawę ze wskazaniem, do którego z nich nalezy

ostateczne załatwien ie sprawy.

6. W razie nieobecnoŚci Dyrektora i Zastępcy pilne sprawy przedstawia się

odpowiedzial nem u pracown i kowi.

7. Dekretując pisma oraz wydając dyspozycje uzywa się następujących skrótów:

t) ,,p.m." - /,proszę mówić" - otrzymujący wpływ powinien tą sprawę omówić z

wydającym dyspozycję przed przystąpieniem do załatwiania sprawy,

2) ,,p.r." - ,,proszę referowaĆ" - otrzymujący wpływ po przygotowaniu projektu

załatwienia powinien omówić go z wydającym dyspozycję,



3) ,,m.a." - ,,moja aprobata" - wydający dyspozycję zachowuje dla siebie ostateczną

aprobatę,

4) ,m.p." - ,,mój podpis" - wydający dyspozycję zastrzega sobie prawo podpisania

czystopisu załatwienia,

5) ,,a.a." - ,,ad acta" - pismo należy dołączyć do akt sprawy.

8. Przeglądanie, rozdzielanie i doręczanie korespondencji pracownikom powinno być

traktowane, jako jedna z pilnych czynności.

§ 12.1. Korespondencję otrzymaną od Dyrektora pracownik sekretariatu niezwłocznie dzieli

zgodnie z dekretacjąi przekazuje wskazanym pracownikom.

2. Pracownik pzyjmujący dokumentację kwituje w dzienniku korespondencyjnym jej odbiór

własnoręcznym podpisem wraz z datą otrzymania.

V. Rejestrowanie spraw i zakładanie teczek

§ 13.1. Prowadzący sprawę sprawdza, czy przekazana bezpośrednio lub w drodze dekretacji

przesyłka:

1) doĘczy sprawy juz wszczętej,

2) rozpoczyna nową sprawę.

2. W przypadku sprawy wszczętej prowadzący sprawę dołącza przesyłkę do akt sprawy.

3, W przypadku, gdy dokumentacja rozpoczyna daną sprawę prowadzący sprawę traktuje

pzesyłkę, jako podstawę załozenia sprawy, wpisując odpowiednie dane do spisu spraw.

4. Znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy. Kazde pismo

doĘczące tej samej sprawy otrzymuje identyczny znak.

5. Znak sprawy zawiera następujące elementy:

1) symbol literowy jednostki organizacyjnej- ,,CPR"

2) symbol liczbowy komórki organizacyjnej, stanowiska pracy.

3) symbol liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt,

4) liczbę kolejną pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw,

5) cztery cyfry roku kalendarzowego, w którym sprawę wszczęto,

6) symboli literowych imienia i nazwiska pracownika prowadzącego sprawę.

6. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym w Centrum obowiązują następujące symbole

komórek organizacyjnych, sta nowisk pracy:

1) I- Dyrektor,

2) II- Zastępca Dyrektora,

3) lll- Zespót do spraw świadczeń pomocy społecznej,

4) IV-Zespół do spraw pieczy zastępczej,



5) V- Stanowisko do spraw PFRON,

6) VI- Księgowość,

7) VII- Sekretariat,

B) VIII- Punkt Intenłencji Kryzysowej.

7. Poszczególne elemenĘ znaku sprawy oddziela się kropką w następująrym układzie np,:

CPR.I.1234.1.2013.AB, gdzie,,I" - oznacza symbol komórki organizacyjnej,,,!234" - oznacza

symbol liczbowy grupy klasyfikacyjnej z jednolitego rzeczowego wykazu akt, ,,!" - oznacza

liczbę kolejną ze spisu spraw, ,,20!3' - oznacza cztery cyfry roku kalendarzowego/ ,,AB"-
oznacza symbole literowe imienia i nazwiska pracownika prowadzącego sprawę.

8. Jezeli 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 sprawy konstruuje się

następująco:

1) symbol literowy jednostki organizacyjnej- ,,CPR"

2) symbol liczbowy komórki organizacyjnej, stanowiska pracy.

3) symbol liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt,

4) zbiór spraw, który jest podstawą wydzielenia nowych spraw,

5) kolejny numer sprawy wynikający z wydzielenia,

6) cztery cyfry roku kalendarzowego, w którym sprawę wszczęto,

7) symboli literowych imienia i nazwiska pracownika prowadzącego sprawę

9. Poszczególne elementy znaku sprawy oddziela się kropką w następującym układzie np.:

CPR.I.1234.1.1.2013.AB, gdzie ,,I" - oznacza symbol komórki organizacyjnej, ,,!234" -

oznacza symbol liczbowy grupy klasyfikacyjnej z jednolitego rzeczowego wykazu akt, ,,I" -

oznacza zbiór spraw, który jest podstawą wydzielenia, ,,!"- kolejny numer sprawy wynikający

z wydzielenla, ,,20L3" - oznacza cztery cyfry roku kalendarzowego, ,,AB"- oznacza symbole

literowe imienia i nazwiska pracownika prowadzącego sprawę.

§ 14.1. Spis spraw prowadzony jest na specjalnym formularzu.Wzór formularza spisu spraw

określa załącznik Nr 1 do instrukcji,

2. spis spraw oraz odpowiadającą temu spisowi teczkę aktową do przechorłĄrwania w niej

spraw ostatecznie załatwionych zakłada się dla klasy końcowej w wykazie akt.

3. Sprawę rejestruje się Ęlko jeden raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie

otrzymanego z zewnątz lub sporządzonego w Centrum. Kolejnych pism w sprawie nie

rejestruje się Ęlko dołącza do akt sprawy w porządku chronologicznym.

4. Na każdy rok kalendarzovw zawada się nowe spisy spraw i nowe teczki.



5. Sprawy niezałatwione ostatecznie w ciągu danego roku załatwia się w roku następnym

bez zmiany doĘchczasowego ich znaku i bez wpisywania do nowych spisów spraw.

6. Zmiana znaku sprawy z równoczesnym ponownym załozeniem nowej sprawy moze

nastąpiĆ, gdy sprawa ostatecznie zakończona zacł/na się od nowa lub w przypadku, gdy w

wyniku reorganizacji, akta spraw niezakończonych przejmuje nowa komórka organizacyjna,

zaznaczając ten fakt w doĘchczasowym spisie spraw w formie wzmianki: przeniesiono do

znaku sprawy......i i przenosi się akta sprawy do nowej teczki aktowej, nie dokonując zmian

w znaku sprawy przyporządkowanym wcześniej aktom sprawy.

7. Dopuszcza się zakładanie teczek aktowych dla akt jednej sprawy.

8. PrzechoĘryvanie akt luzem w biurkach lub szafach jest niedopuszczalne.

9. Pracownicy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

§ 15.1. Jezeli przesyłka przekazana przez sekretariat do prowadzącego sprawę kończy

sprawę i nie jest wymagane kolejne pismo w sprawie lub sprawa została załatwiona ustnie i

wynika to z treŚci przesyłki lub treŚci przesyłki lub treści dekretacji, prowadzący sprawę, po

włączeniu pisma do akt sprawy, wpisuje do spisu spraw datę ostatecznego załatwienia

sprawy.

2. Jeżeli przesyłka przekazana lub zadekretowana do prowadzącego sprawę nie kończy

sprawy, prowadzący sprawę załatwia ją w odpowiednim dla niej trybie, w tym przygotowuje

projekĘ pism.

§ 16. Jezeli sprawa została załatwiona ustnie, a nie wynika to z treści przesyłki lub treści

dekretacji, prowadzący sprawę:

1) spoządza notatkę opisującą sposób załatwienia sprawy,

2) umieszcza przesyłkę wrazz notatkąw aktach sprawy,

3) wpisuje do spisu spraw datę ostatecznego załatwienia sprawy.

VI. Akceptacja czystopisu

§ L7.L. Przekazanie projektów pism do akceptacji w Centrum następuje w formie

papierowej. Wzór układu pisma stanowi załącznik nr 2 do instrukcji.

2. Na drugim egzemplazu pisma pod treścią po lewej stronie prowadzący sprawę umieszcza

informację o sporządzającym pismo pzezpodanie imienia i nazwiska.

3. JeŻeli projekt pisma przedstawiony do akceptacji nie wymaga popraweĘ akceptujący

podpisuje pismo w dwóch egzemplarzach (jeden przeznaczony do wysyłki, drugi do

włączenia do akt sprawy), chyba, ze jest wymagana większa liczba egzemplarzy.

4, Jeżeli projekt pisma wymaga popraweĘ akceptujący udziela prowadzącemu sprawę

wskazówek doĘczących niezbędnych poprawek:



1) nanosząc odpowiednie adnotacje i poprawki na projekcie pisma,

2) ustnie.

5. ProjekĘ pism przeznaczone do wysyłki za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pzedstawia się do podpisu w postaci papierowego wydruku treści pisma celem jego

zatwierdzenia i włączenia do akt sprawy wrazz potwierdzeniem wysłania.

VII. Wysyłanie korespondencji

§ 18.1. Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci pisma wysyłanego:

1) przesyłką listową

2) dostarczoną bezpośrednio przez gońca,

3) faksem,

4) na nośniku informaĘcznym wysłanym przesyłką pocztową

5) pocztąelektroniczną.

2. Pisma przeznaczone do wysłania przygotowuje się w komórce organizacyjnej załatwiającej

sprawę mefiorycznie.

3. Przygotowanie korespondencji do wysyłki polega na:

1) sprawdzeniu czy pisma są podpisane, opatrzone znakiem sprawy i datą oraz

dołączono do nich stosowne załączniki,

2) zaadresowaniu przesyłek listowych,

3) opisaniu przesyłki, jako poleconej lub poleconej za potwierdzeniem odbioru

(zaopatrzeniu w potwierdzenie odbioru),

4) przekazaniu przesyłki do sekretariatu.

4. Po przygotowaniu korespondencji do wysyłki pracownik sekretariatu na egzemplarzu

pisma przeznaczonego do włączenia do akt sprawy zamieszcza potwierdzenie dokonania

wysłania pzesyłki wraz z datą jego wysłania. Prowadzący sprawę włącza do akt sprawy

podpisany egzemplarz pisma wychodzącego przeznaczony do włączenia do akt sprawy.

5. Do obowiązków sekretariatu, jako punktu wysyłki korespondencji nalezy:

1) segregowanie pism,

2) sprawdzenie przygotowania korespondencji do wysyłki przez pracowników,

3) rejestracja przesyłek listowych w dzienniku korespondencyjnym,

4) wpisywanie przesyłek poleconych do książki podawczej,

5) przekazanie przygotowanej wysyłki pracownikowi odpowiedzialnemu za dostarczenie

jej na pocztę, a w przypadku jego nieobecnoŚci dostarczenie osobiste jej na pocztę.

6) przygotowanie i przekazanie przesyłek dla gońca.



6. Rejestracja przesyłek listowych z wyłączeniem przesyłek listowych poleconych oraz

poleconych za potwierdzeniem odbioru w dzienniku korespondencyjnym polega na wpisaniu:

1) daty przekazania korespondencji operatorowi pocztowemu,

2) imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu wraz z adresem, pod który ma zostać

dostarczona pzesyłka,

7. Rejestracja przesyłek listowych poleconych oraz poleconych za potwierdzeniem odbioru w

ksiązce podawczej polega na wpisaniu:

1) daĘ przekazania korespondencji operatorowi pocztowemu,

2) liczby porządkowej w danym dniu,

3) imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu,

4) adresu, pod który ma zostać dostarczona przesyłka,

5) informacji o sposobie wysłania przesyłki §., jako poleconej lub poleconej za

potwierdzen ie od bioru,

6) liczby pzesyłek zwykłych do wysłania w danym dniu.

VIfi. Opis teczki aktowej. Sposób gromadzenia i przechowywania teczek
aktowych

§ 19.1. Kazda teczka aktowa zawierająca dokumentację spraw zakończonych powinna być

opisana.

2. Opis umieszczony na okładce teczki aktowej składa się z następujących elementów:

1) pełnej nazwy podmiotu oraz pełnej nazwy komórki organizacyjnej - na środku u
goryj

2) częŚci znaku sprawy, to jest oznaczenia komórki organizacyjnej i symbolu

klasyfikacyjnego z wykazu akt, a w pzypadku, o którym mowa w § 13 ust. B,

dodatkowo numeru sprawy, który stał się podstawą wydzielenia grupy spraw - po

lewej stronie pod nazwą komórki organizacyjnej;

3) kategorii archiwalnej, a w przypadku kategorii B - również okresu przechowywania

dokumentacji - po prawej stronie pod nazwą komórki organizacyjnej

4) §Ąułu teczki złożonego z pełnego hasła klasyfikacyjnego z wykazu akt i informacji o

rodzaju dokumentacji występującej w teczce - na Środku;

5) roku załozenia teczki aktowej, uzupełnionego - po zakończeniu wszystkich spraw

załoŻonych w danej teczce - rokiem najpóŹniejszego pisma w teczce - pod §rtułem;

6) numeru tomu, jezeli akta spraw przyporządkowane do tego samego symbolu

klasyfikacyjnego z wykazu akt w danym roku obejmują kilka teczek - pod rocznymi

datami skrajnymi.



3. W PrzYPadku teczek aktowych, których mowa w § 14 ust. 7 zamiast części znaku, o
którym mowa w ust. 2 pkt 2, zamieszcza się pełny znak sprawy i §Ąuł teczki uzupełnia się o

Ęrtuł sprawy.

4. Wzór opisu teczki zawiera załącznik nr 3 do instrukcji.

§ 20.1. Teczki aktowe przechowuje się w komórkach organizacyjnych przez dwa lata, licząc

od pienłszego sĘcznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta

znajdują się w teczce. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum

zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.

2. Dokumentację spraw zakończonych niezbędną do biezącej pracy można pozostawić w
komórce mefiorycznej wyłącznie na zasadzie jej v,typoĄczenia z archiwum zakładowego.

3. Wewnątrz teczki aktowej akta spraw zakończonych powinnv bvć ułożone w kolejności

sPisu spraw I począwszy od numeru L na gorze teczki, a w obrębie spraw - chronologicznie.

4. W PayPadku wyjęcia akt sprawy z teczki aktowej nalezy w ich miejsce włozyć kartę

zastępczą. Powinna ona zawieraĆ: znak sprawy, jej przedmiot, nazwisko pracownika

v,tyPoĄczającego akta, lub nazwę i adres jednostki organizacyjnej, do której akta sprawy

wysłano, oraz termin zwrotu. Dopuszcza się wykonanie kopii wyjmowanych akt sprawy.

IX, Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji lub reorganizacji
Centrum

§ 20.1. W Przypadku likwidacji komórki organizacyjnej lub przejęcia jej działaln ości przez

inną komórkę, akta spraw zakończonych likwidowanej komórki pzekazywane są do

archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych.

2. Dokumentację spraw niezakończonych przekazuje się na podstawie spisów zdawczo-

odbiorczych komórce organizaryjnej, która przejęła zadania komórki zreorganizowanej. Kopię

spisu przekazuje się do archiwum zakładowego.

3. W Przypadku likwidacji Centrum dokumentacja jest przekaaplana sukcesorowi, a w
przypadku jego braku organowi nadzorującemu.

4. O likwidacji lub reorganizacji prowadzącej do powstania nowej jednostki organizacyjnej

nalezy zawiadomiĆ Archiwum Państwowe w Starym Kisielinie, które określi procedury

postępowa n ia z doku m enta cją l i kwidowa nej jed nostki.

x. ustalenia końcowe

§ 2L.L. Inne czynnoŚci związane z obsługą kancelaryjną i obiegiem dokumentów

nieuregulowane niniejszą instrukcją określa Dyrektor Centrum.



2. Zasady spoządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych regulują

odrębne przepisy wewnętrzne.

3. Zasady przyjmowania, Ęestrowania, obiegu oraz archiwizacji dokumentów związanych z

realizacją programów Funduszy EU są zawarte w procedurach przyjęĘch zgodnie z Ęmi
Programami.

§ 22.L. Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności

kancelaryjnych nalezy do obowiązków Dyrektora Centrum.

2. Do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w

szczególnoŚci w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw, właściwego

zakładania akt spraw Wznacza się w jednostce koordynatora czynności kancelaryjnych,

którą powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie archiwum zakładowego.



Załącznikrr I
do Instrukcji

Kancelaryjnej

rok referent symbol
kom. org.

ozn^cz.
teczki

Ętuł teczki wg wykazu akt

Lp.
sPRA\ilA

(krótka treść)

Od kogo wpĘnęła Data
UWAGI

(sposób
załatwienia)znak pisma z dnia wszczgcia

sprawy
o§tatecznego
załatwienia



Załączniknr 2
do Instrukcji

Kancelaryjnej

Nąała i adres nadawcy (pieczątka podłużna lub nagłówek blankietufirmowego)

Nasz znak: Data:

Pan(i)

Pismo z dn. ........Znakz

Sprawa:

(Pieczątka i podpis Ęrektora)

Zał.

Otrzymują:



Załączniknr 3
do Instrukcji

Kancelaryjnej

P ełna nazw a podmiotu oraz pehta nazw a
komórki or ganizacyjnej

Część znaku sprawy, Ę, oznaczenie
komórki organizacyjnej i symbolu
klasyfikacyjnego zwykazu akt, a w
przypadku zŃożenia podteczki
dodatkowo numer sprawy, który
stał się podstawąwydzielenia grupy
Spraw

Kate goria ar chiw alna or az
okres przechowywania
dokumentacji

Tytuł teczki złożony z peŁrego hasła klasyfikacyjnego z wykazu akt i
informacji o rodzaju dokumentacji występującej w teczce

Rok założeniateczki aktowej uzupełniony po zakończeniu wszystkich
spraw złozonych w danej teczce rokiem najpóźniejszego pisma w
tecZce

Numer tomu, jeżeli akta spraw przyporządkowane do tego samego
symbolu klasyfikacyjnego zwykazuakt w dan)zm roku obejmują
kilka teczek



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4lż0I4

Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Swiebodzinie

z dnia 23 sĘcznia 20t4r,

JednoliĘ Rzeczowy Wykaz Akt,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Swiebodzinie

Symbole Hasła klasyfikafine Kategoria

archiwalnal\!o9yr rŃqrjyJt!ś

0 ZARZĄDZANIE

00 ORGANY JEDNOOSOBOWE I KOLEGIALNE

001 Zjazdy, narady i konferencje

0010 tla rady pracowników własnej jed nostki B-3

01 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

010 orzepby prawne doĘczące organizacji i zarządzania

011 ? rg a n iza cja wła s n ej je dn o s tki

0110
Jpowaznienia pracowników do załatwiania spraw.
)ełnomocnictwa B-10

0111 lejestry wydanych upowaznień i pełnomocnictw
B-10

0Lt2
)orozumienia w sprawie prowadzenia lub przejęcia zadań
lleconych z zakresu adm inistracji ogól nej

B-25

0113
Przekazywanie i powierzanie zadań powiatu na drodzę
rorozumień władzom gminnym i innym jednostkon
rrganizacyjnym

B-25

0Lt4 )ostanowienia jednostki (w tym rejestr) B-25

012 ĄkĘ normaUwne

0120 ĄkĘ normaĘwne własne wewnętrzne B-25

0tzl \kĘ normatywne innych jednostek samorządu
:efiorialnego B-10

02 PRoG NozoWAN IE,,P,LANoWAN IE I
S P RAWOZ DAWCZOSC, STATYSTYKA

020 1prawozdawczość

0200
Sprawozdania własne za okres roczny i wieloletnie, zbiorcze
jednostkowe B-25

0207 Sprawozdania jednostek podległych i innych BE-5

0202 3prawozdania okresowe własne BE-5



Symbole

|zl larlfi lzlarłi aa

Hasła klasyfikacyjne Kategoria

archiwalna[lqJrtlngvrJlr§

0203
iprawozdawczość z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej (w
ym rejestry) BE_5

03 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJA
PUBLICZNA

030 Ochrona danych osobovvych

0300 iwidencja osób przetwarzających dane osobowe BE-10

0301
ffnioski o zgłoszenie zbioru danych osobowych do
,ejestracji BE-10

0302
iwidencja stwierdzonych naruszeń ochrony danych
lsobowych BE-10

031 [nformacja publiczna

0310 )bsługa merytoryczna biuleĘnu informacji publicznej B-25

0311 Jdostępnianie informacji publicznej BE-5

o4 OBSŁUGA PRAWNĄ SKARGI I WNIOSKI

040 pro wa dze n ie s p ra w sądo vvych

0400 iprawy administracyjne B-10

0401 Występowanie przed Sądami w sprawach pieczy zastępczej B-5

0402 Sprawy w sądach pracy BE-10

0403
)ostępowanie przed Samorządowym Kolegium
)dwoławczym B_10

041 [nterpretacje pra wne i spory kompetencyl'ne

0410 lnterpretacje prawne własne B-25

04II |nterpretacje prawne obce B-5

0412 łozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami
;amorządu terytorialnego BE-5

042 Skargi i wnioski

0420 łejestr skarg i wniosków B-25

042I łozpatrywanie skarg i wniosków BE-5

0422 ikargi i wnioski przesłane do rozpatrzenia według
rułaściwości B-3

05 WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE, POPULARYZACJA

050 Dzienniki, czasopisma, ogłoszenia, vvywiady

0500 )renumerata dzienników i czasopism B-2

0501 )głoszenia i obwieszczenia własne B-3

0502 ffywiady i informacje dla prasy, radia, TV B-3

0503 ffycin ki prasowe doĘczące działal ności własnej B-5



Symbole Hasła klasyfikacyjne Kategoria

archiwalna[tgiry ! rr\qrirur IC

06 WsPoŁDzIAŁAN I E, KoNTAlfiY
060 Współdziałanie

0600 N społdziałan ie z orga na m i sa m orząd u tefioria l negp B-25

0601
rffspółdziałanie z innymi uzędami, instyturc;ami l-

;towazyszeniami BE-5

0602 ffspółdziałanie z komórkami własnej jednostki B-5

0603
i,Vspółdziałanie z powiatowymi jednostkami
;amorządowymi B-5

0604 ffspółdziałanie z ins§Ąucjami działającymi w obszirze
)omocy społecznej B_5

0605 {eprezentacja BE-5

07 BIUROWOSC, ARCHIWUM ZAKŁADOWE

070 Instrukcją regulam iny, Ęestry
0700 Łeczowy wykaz akt B-25
070I [nstru kcja ka ncelaryj na B-25

071 Ąrchiwum zakładowe

0710 Nykazy spisów zdawczo-od biorczych B-25

07II Jpisy zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do archiwum
lakładowego B-25

07L2 Spisy zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do archiwum
raństwowego B-25

0713 )rotokoły brakowania akt i spisy akt wybrakowanych B-25

0714 Skontrum dokumentacji archiwum zakładowego B-10

07t5 NypoĄczanie akt z archiwum zakładowego B_10

072 Codła, pieczęcią tablice ogłoszeń

0720 )dciski pieczęci urzędowych, ewidencja B-25

072I Zamawianie pieczęci i urzędowych istempli, likwidacja
rieczęci B-10

08 NADZO& KONTROLE, BADANIA

080 7asady i tryb postępowant'a w sprawach nadzoru, kontroli
badań

0B00 (siążki kontroli BE-5

081 (on trole, inspekcje, lustra cje

0810 )lany kontroli, inspekcji i lustracji oraz ich realizacja B-5

0B11 (ontrole zewnętrzne urzędu własnego B-25

0B12 (ontrole wewnętrzne B-10



Symbole

klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne Kategoria

archiwaIna
0B13 ffłasne kontrole jednostek podległych B-25
0B14 (ontrole zewnętrzne w jednostkach podległych B-5

1 (ADRY

10 ZASADY PRACY I PŁAC. EWIDENCJA OSOBOWA
100 pracal płace

1000 Iaryfi katory kwalifi kacyjne, siatki płac B-25
1001 legulaminy pracyI czas pracy B-25

101 Ewiden cja osobowa, leg iĘm acje własn ych pra co wn ików

1010 \kta osobowe pracowników BE_50

101 1
legiĘmacje służbowe i kaĘ iden§rfikacyjne pracowników
,vłasnej jednostki B-5

11

ZATRU DNIANIE I VVYNAGRADZANIE
PRACOWNIKOW WŁASNEGO URZĘDU I

KIERoWNIKoW PoWIAToWYci{,
SAMORZĄDOVVYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJ NYCH

110 Przepisy prawne doĘczące zatrudniania i wynagradzania

111 Zatrudnianie i zwalnianie pracowników własnego urzędu

1110 lapotrzebowanie i nabór pracowników B-5

1111 latrudnianie i zwalnianie pracowników B-5

1112 ,PrakĘki, praktykanci, staze B_3

1 1 13 |Umowy cywilnoprawne B-25
112 Nagradzanie i awansowanie pracowników własnego urzędu

1I20 \agradzanie pracowników B-2

Itzl \wansowanie pracowników B-2

It22 tlagrody jubileuszowe B-2

LI23 )pinie o pracownikach B_5

113
Zatrudnianie, nagradzanie i awansowanie kadry
kierown iczej powiatovvych samorządovvych jednostek
o rga n iza cy1 n ych (p. s j. o)

1130
)owoływanie i odwoływanie kierowników p.s.j.o. Konkursy
ra stanowiska. B-5

1131 lagradzanie i awansowanie kadry kierowniczej p.s.j.o B-5

tI32 )pinie o kierownikach ps.j.o B-5

114
Prace dodatkowe pracowników własnego urzędu i
kierown ików powiatouvych sam orządouvych jednostek
trganizacyjnych

II40 Zezwolenia na wykonywanie pracy dodatkowej. Ewidencja B-5



Symbole

ll;a..Cil-^^.! -^

Hasła klasyfikacyjne Kategoria

archiwalna\lq§'y l lŃqrJyJllt

L2 SZKOLENIA PRACOWNIKOW
120 Cś ro dki dos ko n a l e n tb ka d r p ra co wn iczyó

1200 )okumentacja szkolenia B-10
121 Formy i metody szkolenia

I2t0
)lany i programy szkolenia pracowników urzędu własrlego
ch realizacja B-5

IzLI Samokształcenie, dokształcanie B-3

I2I2 Słuzba przygotowawcza B-5

13 DYSCYPLINA PRACY, URLOPY, KARY
130 Dyscyplina pracy

1300 -isĘ obecności pracowników B-5

1301 Ąbsencja chorobowa B-5

1302 Giążki wyjść poza urząd B-5

1303 iwidencja delegacji słuzbowych B-2

L304 Zachowanie tajemnicy państwowej i słuzbowej B-3

131 Urlopy pracownicze

1310
)lany i wykorzystanie urlopów wypoczynkowych
lracowników urzędu własnego B-3

1311 Jrlopy bezpłatne i okolicznościowe B-5

1312 Jrlopy macierzyńskie i wychowawcze B-5

132 Ka ry porządkowe i dyscyplina rne

1320 Jpomnienia i inne kary B-5

I32I Zacieranie nałozonych kar B-5

t322 lozmowy dyscyplinujące B-3

L323 Zawieszanie pracowników w czynnościach B-5

14 SPRAWY SOCJALNO_BYTOWE PRACOWNIKOW

140
Przepisy pra wn e doĘczące spra w socja ln o -bytot vych
lracowników

1400 )ralznawanie świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu
jwiadczeń Socjalnych B-10

t40I Zaopatrzenie rzeczowe pracowników B-5

l41 Cpieka zdrowotna

1410 zasiłki chorobowe B-5

15 EM ERYTURY, RENTY, U BEZPIECZENIA

150 Przep is y p ra wn e e m e ryta l n o - re n to we i u b ezp ie czen io we



Symbole

klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne Kategoria

archiwalna
61 Ęmerytury i renĘ

1510 -widencja emefiów i rencistów własnego urzędu B-10
152 Ubezpieczen ia społeczn e

1520 )bsługa ubezpieczenia społecznego, Deklaracje ZUS B-5

L52I Zbiorowe u bezpieczenia pracowni ków B-10

L522 )okumentacja do ustalenia kapitału początkowego B-5

16 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

160 orzepby prawne doĘczące bezpieczeństwa i higieny pracy

161 Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

1610
)rzeglądy i kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w
tzędzie własnym B-5

1611 \nalizy i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy B-5

162 Wypadki ptzy prdcy, zdrowią choroby zawodowe

1620 ffypadki pży pracy i choroby zawodowe BE-10

I62I tnne wypadki BE-10

I622 ]adania okresowe pracowników B-5

I623 Jcena ryzyka zawodowego BE-10
2 §RODKI RZECZOWE

20 ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCI

200 ochrona obiektów i mienn

2000 )chrona (strzezenie) obiektów i mienia własnego oraz
ednostek podległych B-5

2l GOSPODARKA SRODKAMI RUCHOMYMI

210 Zaopatrzenie w materiały i pomoce biurowe

2100
iwidencja ruchomości, narzędzi, materiałów i pomocy
riurowych B-10

2L0I likwidacja środków trwaĘch B-10

2t02 )okumentacja techniczna, eksploatacyjna maszyn i

rządzeń B-10

211 n4eble i sprzęt biurovvy

2tI0 lapotrzebowania, zamówienia, przydziały B-3

2III (asacja i upłynnianie B-5

212 tlaszyny i urządzenia biurowe

2120 Zapotrzebowania, zamówienia, przydziały B-3

2I2I )okumentacja techniczna i eksploatacyjna maszyn i

rządzeń B-3



Symbole

lz! lcrrfi lzlari xo

Hasła klasyfikacyjne Kategoria

l\IoDyl lnqLyJllś arcnlwalna
213 [nwentaryzacja

2t30 .nwentaryzacja w urzędzie własnym B-10

2I3t (om isje inwenta ryzacyjne własne B_10

22 INWESTYCJE I REMONTY

220 orzygotowanie inwesĘcji i remontÓw

2200 )pinie i uzgodnienia projektów inwesĘcyjnych i remontów
<apitalnych B-5

220I Zlecenia na wykonanie dokumentacji B-3

23 TRANSPORT

230 Ęksp l o a ta cja ś rodkó w tra n spo rtu

2300 )rzebiegi samochodów osobowych własnych B-3

230I Zezwolenia na prowadzenie samochodów słuzbowych B-10

2302 łyczałĘ samochodowe B-3

2303 (aĘ drogowe B_5

z304 \a prawy, przeglądy samochodów słuzbowych B-5

3 BUDZEĘ PODATKI, OPŁATY, RACHUNKOWOŚC

30 PLANOWANIE I WYKONYWANIE BUDŻETOW

300 Zudżet i jego realizacja

3000 )pracowa n ia i m ateriały doĘczące projektowa n ia budzetórł BE-10

3001 3udżet zbiorczy, zmiany i realizacja (PFRON) BE-10

3002 Budzet urzędu własnego- zmiany i realizacja BE-10

3003 rffspółpraca z bankami, urzędami i ins§Ąucjami B-3

301 zadania zlecone

3010
)otacje celowe budzetu wojewódzkiego na realizację
,ządowych zadań zleconych B-5

3011 )lany finansowe zadań zleconych BE-5

?02 trundusze specjalne i celowe, dotacje, subwencje

3020 Dotacje B-5

31 RACHUNKOWOŚą KSIĘGOWOŚĆ, OBSŁUGA
KAsoWA

310
Przepisy prawne doĘczące rachunkowośc7 księgowości i
lbsługi kasowej

311 G ięg o wość b u dze to wo - fi n a n so wa

3110 )oku mentacja księgowa księgowości budżetowej B-5

3111 )owody księgowe księgowości budzetowej B-5



Symbole

<lasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne Kategoria

archiwalna
3ItZ )owody księgowe dochodów i wydatków zaOań zleconyctr B-5

312 Księgowość podatków i opłat oraz innych należnńa
3I20 )okumentacja księgowa księgowości podatków i opłat B-5
3tzt )owody księgowe kięgowości podatków i opłat B-5

3L22 )owody księgowe innych należności B-5
313 Płace, delegacje słuzbowe

3130 Dokumentacja słuząca sporządzaniu list płac B-5

3131 -isĘ płac B-50

3t32 (aftoteki wynagrodzeń B_50

3133 lozl iczenia delegacji słuzbowych B-5

3t34 jDeklaracje podatkowe PIT B-5

3135 iZaświadczenia o zarobkach B-3

3136 zaświadczenia o zatrudnianiu B-3

3I37 Zaświadczenia o zatrudnianiu i wynagradzaniu (Rp-7) B-10

314 Madzór nad rachunkowością dokumentacją i obsługĘ
kasową

3I40 3iezący nadzór głównego księgowego B-3

32 EGZE KUCJA AD MIN ISTRACYJ NA

?20 rftuły wykonawcze

3200 Ewidencja i spisy §rtułów wykonywanych B-10

320L Zlecenia egzekucyjne i inne materiały podlegające
rvłączeniu do §Ąułów wykonawczych B-10

33 ZAMOWIENIA PUBLICZN E, PRZETARGI, OFERTY

330 Przepby prawne doĘczące zamówień i przetargów

331 Zamówienia publiczne

3310 Wybór oferty B-5

3311 Zamówienia publiczne - sprawy ogólne B-5

3312 Zapytanie o cenę, rozeznania rynku B-5

4
;PRAVVY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE/
lEzPIEcle Ńsrwą KoM U N IKACJA TRANSPoRĘ
4czNoŚĆ

40 iPRAWY OBYWATEISKIE I SPOŁECZNE

400 Spravvy społeczne

4000 lepatrianci i ich sprawy BE-10

4001 romoc cudzoziemcom, uchodŹcom i repatriantom BE-10



Symbole

l-__.C:!---l_-

Hasła klasyfikacyjne Kategoria

Ńrq.y! rŃoriyJllś archiwalna
5 POMOC SPOŁECZNĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNĘ

PIECZA ZASTĘPCZA

50 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób
riepełnosprawnych

500 Przepby prawne doĘczące osób niepełnosprawiń
501 5pra vvy osób n iepełnospra wnych

5010 )owiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnyń B-5

5011
Komisja ds. opiniowania wniosków zzakresu likwidacji
rarier architektonicznych, w komunikowaniu się i

:echnicznych
B-5

502 Reh a b ilita cja społeczna

5020
Dofinansowanie uczestnictwa dorosłycrl osot
riepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusacl-,ehabilitacyjnych B-5

5021
)ofinansowanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnvctl
ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych B-5

5022 l?ofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osó
|llzycznycn B_5

5023 )ofi nansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla insĘrtucji B-5

5024 )ofinansowanie przedmiotów oftopedycznych i środków
romocniczych B-5

5025
)ofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turysĘki osób
liepełnosprawnych B-5

503 Likwidacja barier

5030 )ofi na nsowa n ie l i kwidacji ba rier a rch itekton icznych B-5

5031 )ofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się B-5

5032 )ofinansowanie likwidacji barier technicznych B_5

504 R e h a b i l i ta cja za wo do wa

5040
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów
:erapii zajęciowej z terenu powiatu świebodzińskiego B-5

5041
!ro*y doĘczące uczestnictwa mieszkańców powiatu
Świebodzi ńskiego w wa rsztatach tera pii zajęciowej
tunkcjonujących na terenie innych powiatów

B-5

5042
)orozumienia z powiatami dotyczące uczestnictwa
nieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej na terenie
rowiatu świebodzińskiego

B-5

505 Progra m Aktywny sa m oząd
5050 )romocja i ewaluacja programu B-5

5051 (ontrola beneficjentów pomocy B-5



Symbole

klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne Kategoria

archiwalna

5052
(omisja ds. opiniowania wniosków @
\kĘwny samorząd B-5

5053 Jmowy w ramach programu Aktywny samorząd B-5

5054
Dofi nansowanie, refu ndacja modułóm
,rogramu Aktywny samorząd B-5

506 Powntowe centra pomocy rodzinie

5060 )twafte konkursy ofert na realizację zaa-ffi tyrrl rlrnowy
ch realizacja B_5

5061
)rogramy i ProjekĘ własne z zakresu pomocl społeczrre; i
ch realizacja, finansowane ze środków kĘowych B-10

5062 Programy i Projekty własne z zakresu pomocy społeczrre1
inansowane ze środków Unii Europejskiej i ich iealizacjj B-10

5063 )okumentacja beneficjentów programów i proiektow B-10
5064 ffytacza n ie powództw o roszczen ia a l i mentacyj rre B-10

507 Inne placówki pomocy społecznej

5070 )rganizacja placówek pomocy społecznej BE-10

5071
Zasady fun kcjonowa nia powiatowych jednostek
rrganizacyjnych pomocy społecznej B-25

5072 ffydawanie decyzji o umieszczeniu i odpłatnoŚci za póyt
ru placówkach pomocy społecznej (w tym rejestr decyzli) B-10

5073 ladzór nad placówkami pomocy społecznĘ B-5

507Ą
)okumentacja osób planowanych do umieszczenia w
llacówkach pomocy społecznej B-5

5075 )okumentacja osób umieszczonych w placówt<actl pornocy
;połecznej B-5

508 Zapobiega nie patologiom społecznym

50B0 Zwalczanie i zapobieganie alkoholizmowi i narkominii B-5

50B1
Zapobieganie i zwalczanie innych szkodliwych 

'ja\^/l'sk 

i

ratologii B-5

509 Cpieka nad kombatantami i osobami represjonowanĄ

5090
)omoc formalno-prawna kombatantom i rodzńóm 

=-'.-
,epresjonowanych w zakresie uzyskiwania rent i dodatków
;pecjal nych, świadczeń odszkodowawczych itp.

B-5

5091
rffspółdziałanie z organizacjami kombatańct<imi i irrnvmi w
rroblemaĘce pomocy społecznej, świadczeń rentowych itp. B-10

5l Ęealizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej

510 Rodzinna piecza zastępcza

5100 Nabór kandydatów do pełnienia@
lastępczej (w tym rejestr) B-10



Symbole

klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne Kategoria

archiwalna
5101 )rganizacja szkoleń B-5

5102
)omoc prawna, poradnictwo i terapia oraz inne formy
vsparcia (w tym rejestr) B-5

5103
)okumentacja rodzin i dzieci objęĘch rodzinną opieĘ
zastępczą B-5

5104 )pinie z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej B-5

5105 i,Vspółdziałanie z Ośrodkami Adopcyjnymi B-5

511 Realizacja zadań finansouvych z zakresu rodzinnej pieczy
zastępczej

5110 vl iesięczne zestawien ia świadczeń pien ięznych B-5

5111
)orozumienia z powiatami w zakresie umieszczania dzieci rł
,odzi nnej pieczy zastępczej B-5

5I12
)rzyznawanie świadczeń pienięznych (w tym rejestr
lecyzji) B-5

|Wydawanie decyzjiw sprawie ustalenia odpłatności ńobec
.., .,. ]rodziców, pełnoletnich wychowanków, osób dysponujących--'" 

|dochodem dziecka za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej
l(w tym rejestr decyzji)

B-5

5I14
Dokumentacja doĘcząca rodziców biologicznych dzieci
lmieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (w tym Ęestl,odziców) B-5

5115
Do ku m entacja doĘcząc a przyznawa n ia świadczeń
pienięznych rodzinom spokrewnionym i niezawodowym (w
Lym rejestr rodzin i dzieci)

B-10

5116
)o ku m entacja doĘcząc a przyznawa n ia świadczeń
rienięznych rodzinom zawodowym i rodzinnym domom
jziecka (w tym Ęestr rodzin i dzieci)

B-5

5It7
Dokumentacja doĘcząca osób usamodzielnianych, formy i

zakres udzielanej pomocy (w tym rejestr osób
.lsamodzielnianych)

B-5

5118
łozliczenia finansowe w zakresie pobytu dziecka w,odzinnej pieczy zastępczej B-5

512 Realizacja zadań z zakresu insh7tucjonalnej pieczy
zastępczej

5120 vl iesięczn e zestawien ia świadczeń pien ięznych B-5

5I2I
Dokumentacja osób umieszczonych w placówkach
rpieku ńczo-wychowaw czy ch oraz doku mentacja rodziców
riolog icznych dzieci przebywających w pl acówkach
rpieku ńczo-wychowaw cz.6h

B-5

5t22 Rozliczenia finansowe w zakresie pobytu dziecka w
ns§Ąucjona lnej pieczy zastępczej B-5

5L23 >rzyznaw anie świadczeń pien iężnych wychowa n kom
llącówek opiekuńczo-wychowawczych i innvch (w tvm

B-5



Symbole Hasła klasyfikacyjne Kategoria

LlqJrl rŃqr.yJllC archiwalna
,ejestr decyzji)

5I24 )o ku m e nta cj a d oĘcząc a przyznawa n i a świa d cze n
lienięznych B-5

5125
)orozumienia z powiatami w zakresie umieszczania dzieci w
rlacówkach opiekuńczo - wychowawczych B-5

5t26 Dokumentacja dzieci planowanych do umieszczenia w
rlacówkach opiekuńczo - wychowawczych B-5

5L27

rffydawanie decyzji w sprawie ustalenia odpłatnoŚci wobec,odziców, pełnoletnich wychowanków oraz kuratorów za
lobyt w ins§rtucjonalnej pieczy zastępczej (w tym Ęestr
1ecyzji)

B-5

5128 rffydawanie skierowań dzieci do ins§rtucjonalnej pieczy
zastępczej (w tym rejestr decyzji) B_5



Załącmiknr 3
D o zarządzenia nr 4 l 20 1 4
Dyrektora Powiatowego
Cenlrum Pomocy Rodzinie
w swiebodzinie
z dnia 23 stycznia 20l 4r.

I N STRU KCJA

W SPRAWIE oRGANIZ^CJI I Z^KRESU DZI^Ł^NIA

SKŁADNICY AKT

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w swiebodzinie



I. Postanowienia ogólne

§1

Instrukcja określa organizację i zakres działania składnicy akt Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Świebodzinie, tryb postępowania z dokumentacją pzekazywaną do

archiwum, zasady przekazywania akt spraw, udostępnianie i pzekazywanie

dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia.

Przez dokumentację rozumie się zbiór wszelkiego rodzaju dokumentów, dzienniki

korespondencyj ne, dokumentację fi nansową.

Niniejsza instrukcja reguluje postępowanie z wszelką dokumentacją spraw

zakończonych.

§z

Zasób archiwalny składnicy akt stanowi dokumentacja powstała i powstająca w związku

z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.

Zasób składnicy akt słuzy potrzebom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Świebodzinie. Do korzystania z tego zasobu przez osoby z innych jednostek

organizacyjnych jest konieczne zezwolenie kierownika jednostki organizacyjnej

lub upowaznionej pzez niego osoby.

Kategorię dokumentacji niearchiwalnej oznacza się symbolelrl ,,B", zĘm że:

1) symbolem ,B" z dodaniem cyfr arabskich oznacza się kategorię dokumentacji

o czasowym znaczeniu prakĘcznymt która po upływie obowiązującego okresu

przechowywania podlega brakowaniu. Okres przechowywania liczy się w pełnych

latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 sĘcznia roku następnego od daĘ jej

wytworzenia po utracie przez dokumentację prakĘcznego znaczenia dla potrzeb

PCPR oraz dla celów kontrolnych.

§3

1. Dokumentacja nadesłana, powstała i składana w PCPR to dokumentacja niearchiwalna.

2. Jednostka nie wytwarza materiałów archiwalnych.

II. Organizacja składnicy akt

§4

Składnica akt jest częŚcią stanowiska pracy pracownika prowadzącego sekretariat.

1.

ż.

3.

1.

3.



III. Zakres działania składnicy alć

§5

1. Do zadań składnicy akt nalezy:

1) Przejmowanie dokumentacji od poszczególnych stanowisk pracy,

2) Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej

ewidencji,

3) Porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych

w stanie nieuporządkowanym,

4) WycoĄlwanie dokumentacji ze stanu składnicy akt w przypadku wznowienia sprawy

w jednostce orga nizacyjnej,

5) Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym

brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę po

upzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego.

IV. Obowiązki pracownika składnicy akt

§6

1. Składnicę akt prowadzi osoba zatrudniona w PCPR na stanowisku sekretarka,

2, Ocena przydatnoŚci do celów prakĘcznych dokumentacji niearchiwalnej,

pzygotowanie do brakowania oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu.

3. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji,

4. Regularne sprzątanie składnicy akt w celu ochrony dokumentów przed kuzem, infekcją

grzybów pleśniowych oraz zniszczeniami powodowanymi pżez owady

igryzonie,

5. Pracownik prowadzący składnicę akt jest odpowiedzialny za stan składnicy,

zabezpieczen iem doku menta cj i przed poza rem, wi l gocią

6. Sporządzanie rocznych sprawozdań ze stanu dokumentacji i działalności składnicy akt.

7. W przypadku zmiany osobowej pracownika prowadzącego składnicę akt, pzekazanie

archiwum nowemu pracownikowi odbywa się protokolarnie.

V. Lokal składnicy akt

§7

1. Lokal składnicy akt powinien spełniać warunki umożliwiające zabezpieczenie

w nim dokumentacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.



2. Lokal powinien:

1) być usytuowany na poziomie budynku z odpowiednią wytrzymałoŚcią stroPÓw,

2) dobrzewietzony,

3) być suchy, zabezpieczony przed bezpoŚrednim działaniem promieni słonecznYch

przez zastosowanie w oknach rolet chroniących przed promieniowaniem UV.

4) posiadać oświetlenie zapewniające odpowiednią widocznoŚĆ, bez PotrzebY

kozystania z przenośn ego źródla światła,

5) zapewniać mozliwość stałego dostępu do całoŚci przechowywanej dokumentacji,

bez potrzeby przestawiania części dokumentacji w celu dotarcia do innej,

3. W lokalu zakazanejest równiez palenie §Ąoniu i używanie otwaftego ognia.

4. Wstęp do składnicy akt jest możliwy tylko w obecnoŚci pracownika odpowiedzialnego

za prowadzenie skład nicy.

VI. Przejmowanie dokumentacji przez składnicę akt

§8

1. Akta spraw ostatecznie załatwionych przechowuje się na stanowisku pracy Przez2lata,

licząc od 1 sĘcznia roku następnego od załatwienia sprawy. Po tym okresie dane

stanowisko pracy przekazuje do składnicy akt dokumentację całymi rocznikami, to

znaczy wszystkie akta z danego roku. Akta, które nadal są potrzebne do Prac bieŻącYch

mogą być wykozystywane na prawach wypożyczenia ze składnicy akt.

2. Termin przekazania dokumentów do składnicy akt ustala się do końca marca roku

kaIendarzowego.

3. przejmowanie dokumentacji do składnicy akt odbywa się na podstawie spisu zdawczo-

odbiorczego sporządzonego na nośniku papierowym, Co StanOwi ZAąCZNIK

NR 2 do instrukcji.

4. Spis zdawczo - odbiorczy naleĄ sporządziĆ w trzech egzemplarzach. Jedną koPię spisu

zatrzymuje stanowisko pracy, które pzekazało akta, a oryginał i pozostałe koPie

otaymuje składnica akt.

5. Dokumentacja spraw zakończonych przejmowana do archiwum zakładowego powinna

być uporządkowana przez pracownika składnicy akt w następujący sposób:

1) w przypadku dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania jest

dłużsal niż 10 lat:

a) wewnątz teczki aktowej akta spraw zakończonych powinny byĆ ułoŻone

w kolejności, począwszy od numeru I na gorze teczki, a w obrębie sPraw -



chronologicznie. Poszczególne sprawy mozna oddzielić rozdzielić papierowymi

okładkami.

b) wyłączenie zbędnych idenĘcznych kopii Ęch samych przesyłek lub pism,

c) odłożeniu do teczek aktowych spisów spraw,

d) usunięciu z dokumentacji części metalowych i plastikowych (na przykład spinaczy,

zszyweĘ koszulek foliowych)

e) umieszczeniu dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury

(w przypadku akt osobowych dopuszcza się kopefty) o gruboŚci nie przekraczającej

5 cm, a Ęch w razie potrzeby - w pudłach, przy czym jeżeli gruboŚĆ teczki

przekracza 5 cm, należy teczkę podzieliĆ na tomy, chyba, że jest to niemozliwe

z przyczyn flzycznych.

f) opisaniu teczek aktowych na okładce teczki w sposób następujący (ZM.NR 1):

księgowoŚĆ, stanowisko ds. PFRON, zastępca Dyrektora),

z wykazu akt, a w przypadku gdy nastąpiło wycofanie dokumentacji ze

stanu składnicy akt w przypadku wznowienia sprawy, nalezy wpisać

dodatkowy numer spraĄ/, który stał się podstawą wydzielenia grupy spraw

- po lewej stronie pod nazwą komórki organizacyjnej,

prawej stronie pod nazwą komórki organizacyjnej,

i informacji o rodzaju dokumentacji występującej w teczce - na Środku

spraw załozonych w danej teczce - rokiem najpóŹniejszego pisma w teczce

- pod §Ąułem,

klasyfikacyjnego z wykazu akt w danym roku obejmują kilka teczek - pod

rocznymi datami skrajnymi.

g) Opis teczek nalezy rozszerzyć o inne dane w przypadkach:

sprawy, w której zgrupowanych jest wiele akt spraw, o róznych numerach

spraw, ale zarejestrowanych w jednym spisie spraw teczki aktowej - §rtuł

teczki uzupełnia się o nazwę podmiotu lub przedmiotu wydzielonych spraw,



a także wszystkie kolejne numery spraw, do których praporządkowane

zostały akta umieszczone w teczce,

w kilku róznych spisach spraw (na przykład akta osobowe) - §rtuł teczki

uzupełnia się o informacje iden§fikujące teczkę zbiorczą (na przykład imię

i nazwisko pracownika w przypadku akt osobovWch),

umieszcza się pełny znak sprawy i §rtuł teczki uzupełnia się
o §Ąuł sprawy.

6. Pracownik składnicy akt moze odmówić przyjęcia dokumentacji w przypadku gdy:

1. spisy zdawczo-odbiorcze zawierają braki lub błędy,

2. dokumentacja nie odpowiada spisom zdawczo-odbiorczym.

O powodach nie przyjęcia akt pracownik składnicy akt zawiadamia bezpośrednio
Dyrektora PCPR.

vII. przechowywa nie i zabezpiecza nie zg romadzonej dokumentacji

§9

1. W składnicy akt dokumenĘ układa się według stanowisk pracy. Kazde stanowisko

pracy otrzymuje oddzielne miejsce na półkach regałów.

2. Regały muszą byĆ oznaczone numerami. Numer regału, na którym zostały umieszczone

akta sprawy należy wpisać w kolumnę nr 7 załącznika nr 2 do instrukcji.

3. Układ teczek na regałach winien uwzględniać maksymalne wykorzystanie miejsca

i może być:

a) pionowy - systemem bibliotecznym /teczki ułozone od lewej strony do prawej/

według wzrastającej liczby pozycji teczek w spisie zdawczo-odbiorczym,

b) poziomy - teczka na teczce.

4. W przypadku stwierdzenia utraĘ dokumentacji przechowyruanej w składnicy akt,

włamania do składnicy, jego zalania lub zniszczenia w inny sposób, Dyrektor pCpR

powiadamia właŚciwe archiwum państwowe.

VIfi. Ewidencja dokumentacji w składnicy akt

§10



1. Dokumentacja przechowywana w składnicy akt powinna być objęta prowadzoną

na bieząco ewidencją.

2. Pracownik składnicy akt odkłada jeden egzemplarz spisu zdawczo-odbiorczego

do teczki zbiorczĄ spisów nadając spisom kolejny numer, f,p. 5, 6 itd. Numeracja

spisów w kolejnych latach jest konĘnuowana. Drugi egzemplarz spisów odkłada się do

teczek spisów dla poszczególnych komórek organizacyjnych.

3. Środkami ewidencyjnymi w składnicy akt:

a) spis zdawczo - odbiorczy akt przekazywanych do składnicy akt ZAĄCZNIK NR 2

do instrukcji,

b) wykaz spisów zdawczo - odbiorczych stanowiących ZAąCZNIK NR 3 do instrukcji,

do którego wpisuje się poszczególne spisy zdawczo - odbiorcze w kolejności ich

wpływu i nadaje się im kolejny numer,

c) kaĘ udostępnienia akt ZAĄCZNIK NR 4 do instrukcji,

d) protokoły stwierdzające brak lub uszkodzenie udostępnionej dokumentacji,

e) protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej ZAąCZNIK NR 5

D protokoły brakowania dokumentacji ZAĄCZNIK NR 6 wraz ze spisami dokumentów

przeznaczonych do brakowania ZAąCZNIK NR 7 oraz odpowiednimi zezwoleniami

na jej zniszczenie wydanymi przez archiwum państwowe.

IX. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w składnicy alG

§11

1. Pracownik składnicy akt udostępnia dokumentację do celów słuzbowych za zgodą

Dyrektora PCPR na podstawie kart udostępnień co stanowi zalącznik nr 4 do instrukcji.

2. Dokumentację udostępnia się na miejscu w archiwum zakładowym przez

jej wypozyczenie lub na teren pomieszczeń biurowych PCPR.

3. Pracownik kozystający z dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za stan

udostępnianej doku mentacji.

4. Niedopuszczalne jest:

a) wyłączanie z udostępnianej dokumentacji pojedynczych przesyłek i pism,

b) przekazywanie dokumentacji innym pracownikom bez wiedzy pracownika składnicy

akt,

c) nanoszenie na dokumentacji adnotacji i uwag.



5. Pracownik składnicy akt sprawdza stan udostępnianej dokumentacji przed
jej udostępnieniem oraz po jej zwrocie.

6. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń zwracanej dokumentacji lub

stwierdzenia zagubienia wypozyczonej dokumentacji pracownik sporządza protokół,

który podpisuje osoba vlypozyczająca oraz Dyrektor PCPR.

7, Protokół spoaądza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden

wkłada się w miejsce zagubionych lub dołącza się do uszkodzonych materiałów, drugi

Przechowuje się w archiwum zakładowym, a trzeci przekazuje się Dyrektorowi pCpR

w celu wyjaŚnienia zaistniałej sytuacji.

X, Brakownie dokumentacji niearchiwalnej

§12

1. Dokumentacja podlega brakowaniu po upływie okresu przechowywania określonego

w rzeczorym wykazie akt.

2. Pracownik składnicy akt do dnia końca marca roku kalendarzowego, typuje

dokumentację przeznaczoną do brakowania, po czym sporządza spis tej dokumentacji.

3. Spis podlega zaopiniowaniu pzez Dyrektora PCPR.

4. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej następuje na podstawie zgody właściwego

archiwum państwowego,

5. Do wniosku dołącza się sporządzone przez komisję (Dyrektor pcpR, pracownik

Prowadzący składnicę akt oraz inny pracownik PCPR) powołaną pzez Dyrektora PCpR:

a) Protokół brakowania dokumentacji, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do

instrukcji,

b) spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub

zniszczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do instrukcji.

6. JeŚli w wyniku procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej właściwe archiwum

Państwowe uzna całoŚĆ lub częŚĆ dokumentacji za materiały archiwalne, pracownik

składnicy jest zobowiązany:

a) do jej uporządkowania,

b) do sporządzenia nowego spisu zdawczo-odbiorczego.

4. Po wybrakowaniu dokumentacji niearchiwalnej pracownik odnotowuje datę

wybrakowania oraz numer zgody.



5. Dokumentacja z procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej jest

przechowyw ana przez skład nicę akt.

XI. Sprawozdawczość składnicy akt

§12

1. pracownik sładnicy akt sporządza sprawozdanie roczne z działalność archiwum

zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym w terminie do dnia 31

marca roku następnego po roku sprawozdawczym,

2. Sprawozdanie należy przekazać Dyrektorowi PCPR,

3. w sprawozdaniu zamieszcza się co najmniej następujące informacje:

a) imię, nazwisko, stanowisko służbowe pracownika odpowiedzialnego za

archiwizowa nie dokumentacji,

b) ilość dokumentacji przejętej od poszczególnych stanowisk pracy,

c) ilość dokumentacji wypożyczonej oraz liczbę osób korzystających,

d) ilość wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej - liczba teczek aktowYch, oraz

liczbę metrów bieżących,

xI. postanowienia końcowe

§13

1. w przypadku ustania działalności powiatowego centrum pomocy Rodzinie

w świebodzinie dokumentację niearchiwalną przekazuje się organowi lub jednostce

organizacyjnej przejmującej zadania i funkcje PCPR,

ż. W przypadku braku następcy prawnego, dokumentację niearchiwalną wytworzoną i

zgromadzonąprzezpcpR, której okres pzechowyłania nie upłynął, pzekazuje się

rzeczow o właściwem u orga nowi orga nizacji sa m orządowej.



STANOWISKO DS. PFRON

(komórka organizacyjna)

Załącznik nr 1

B-5
(kategoria akt)

cPR.O7L8
(znak akt, symbol klasyfikacyjny)

3l13
(sygnatura archiwalna - nr spisu/lp.)

wspótdzialanie z innymi instytuciaffi i,

związkaffi i, organizacjaffi i, urzędami
(tytuł teczki, hasło klasyfikacyjne z wykazu akt oraz informacja o rodzaju dokumentacji)

2013
(daty skrajne)



Załącznik nr 2

Spis zdawczo-odbiorczy akt nr .lttrrtrrtr
Pieczątka jednostki organizacyjnej

LP.
Znak
teczki

Tytuł teczki i tomu
Daty

skrajne
od-do

Kat.
akt

Liczba
teczek

Miejsce
przechowy

wania akt w
składnicv

Data
zniszczenia

1 2 3 4 5 6 7 B



Załącznik nr 3

VI|YKAZ SPISÓW ZD AW CZo-oDBIORCZYCH

Nr spisu Data przyjęcia
akt

Nazwa
stanowiska

przekazującego
akta

Liczba
pozycji w

spisu

Liczba
teczek UWAGI



Załączniknr 4

Pieczątka jed nostki organizacyjnej

KARTA UDOSTĘPNIANIA AKT

Data
udostęp-
niania akt

Imię i nazwisko
osoby

wypożyczającej
akta

Symbol
klasyfikacyjny

akt
Tytuł akt Podpis osoby

wypożyczającej

Data
zwrotu

akt



Załącznik nr 5

Pieczątka jednostki organizacyj nej

PRoToKóŁ

z posiedzenia komisji w sprawie oceny dokumentacji niearchiwalnej

Komisja w składzie: imiona, nazwiska i stanowiska słuzbowe członków komisji

1.

2.

3.

dokonała oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub

zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w ilości metrów biezących

i stwierdziła, że stanowi ona dokumentację niearchiwalną niepzydatną dla celów

praktycznych jednostki organizacyjnej oraz że upłynęły terminy jej przechowywania

określone w rzeczowym wykazie akt.

Na Ęm protokół zakończono i podpisano:

1.

2.

3.

Załączniki:

. spis zdawczo odbiorczy akt przeznaczonych do brakowania



Załącznik nr 6

Pieczątka jednostki organ izacyjnej

PRoToKóŁ

Z posiedzenia komisji w sprawie brakowania akt zgodnie ze zgodą
hf.......... t r r l r r r. wg spisu zdawczo-odbiorczego.

Komisja w składzie: imiona, nazwiska i stanowiska słuzbowe członków komisji

4.

5.

6.

Przeprowadziła w dniu brakowanie akt i zakwalifikowała do

zniszczenia aKa kategorii uB" wymienione w załączonym spisie zawierająrym

.... (liczba) pozycje ............ mb.

Na Ęm protokół zakończono i podpisano:

4.

5.

6.

Załączniki:

. spis zdawczo odbiorczy akt przeznaczonych do brakowania



Załącznik nr 7

Pieczątka jednostki organizacyjnej

SPIS DOKUMENTÓW PMEZNACZONYCH DO BRAKOWANIA

LP.
Znakteczkil symbol

klasyfikacyjny z
rzeczowego wykazu akt

Tytuł teczki/ hasło klasyfikacyjne
z rzeczowego wykazu akt

Daty
skrajne od-

do
UWAGI


