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Zarządzenie Nr R/Z.0201-115/2020 

Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

 

 

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu 

akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz archiwach (t.j. Dz.U. 2020  

poz. 164) oraz § 16 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się do stosowania: 

1) Instrukcję Kancelaryjną, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) Jednolity rzeczowy wykaz akt, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzania; 

3) Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej (dalej: „Instrukcja Archiwalna), 

która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Sprawy niezakończone oraz pisma niezałatwione do dnia wejścia w życie zarządzenia załatwia się 

bez zmiany dotychczasowych znaków, aż do ich ostatecznego załatwienia. 

 

§ 3 

Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie zarządzenia nie była kwalifikowana  

na podstawie obowiązujących wówczas jednolitych rzeczowych wykazów akt,  

jest kwalifikowana na podstawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzanego 

niniejszym zarządzeniem. 

 

§ 4 

Dokumentacja zakwalifikowana przed dniem wejścia w życie zarządzenia do kategorii Bc  

na podstawie obowiązujących wówczas Jednolitych rzeczowych wykazów akt może być 

brakowana bez jej przekazywania do Archiwum Uczelni przez daną jednostkę lub komórkę 

organizacyjną w porozumieniu z tym Archiwum, zgodnie z przepisami Instrukcji Archiwalnej 

i obowiązującymi przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 



§ 5 

Środki ewidencyjne dokumentacji sporządzone przed dniem wejścia w życie zarządzenia  

w celu przekazania jej do Archiwum Uczelni oraz te stanowiące już ewidencję Archiwum 

Uczelni zachowują ważność. 

 

§ 6 

Lokal Archiwum Uczelni zostanie dostosowany do wymagań określonych w instrukcji,  

o której mowa w § 1 ust. 3, w terminie pięciu lat od dnia wejścia w życie zarządzenia. 

 

§ 7 

Traci moc zarządzenie nr R-10/2009 Rektora z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: 

wprowadzenia „Instrukcji Kancelaryjnej”, „Jednolitego rzeczowego wykazu akt”  

oraz „Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum”. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

 

          R e k t o r 

       Prof. dr hab. Piotr Borek 
 

 


