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Załącznik: 

1. Spis zdawczo – odbiorczy, 

2. Spis zdawczo – odbiorczy dokumentacji osobowej, 

3. Spis zdawczo – odbiorczy dokumentacji technicznej, 

4. Protokół zdawczo – odbiorczy, 

5. Wniosek o udostępnienie zasobów z Archiwum UMP, 

6. Protokół zaginięcia, zniszczenia, uszkodzenia wypożyczonej dokumentacji, 

7. Protokół wycofania akt z ewidencji Archiwum UMP. 
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Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego  reguluje 

postępowanie w Archiwum w Uniwersytecie Medycznym im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z wszelką dokumentacją spraw zakończonych, 

niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz informacji w niej 

zawartych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

2. Archiwum  UMP wykonuje zadania przewidziane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami: 

1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 164); 

2) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 

2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 

przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych  

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

3) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 

października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów 

państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany 

niepaństwowy zasób archiwalny (Dz. U. z 2015 r. poz. 1733); 

4) rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków 

przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników  

(Dz. U. Nr 32 poz. 284); 

5) innych aktów prawnych bezpośrednio związanych z ustawą o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

§ 2 

 

 Użyte w Instrukcji Archiwalnej  określenia oznaczają:  

1. Akta – pisma w formie papierowej lub pisemny zapis na nośnikach 

elektronicznych, utrwalające czynności powstałe w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych Uczelni. 

2. Archiwum Państwowe – Archiwum Państwowe w Poznaniu. 

3. Archiwum UMP – jednostka organizacyjna w Uniwersytecie Medycznym im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu powołana do przejmowania, 

przechowywania, porządkowania i zabezpieczania materiałów archiwalnych  

i dokumentacji niearchiwalnej.  

4. Archiwista – pracownik archiwum. 

5. Brakowanie – przekazywanie na makulaturę lub do zniszczenia dokumentacji 

niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął oraz utraciła ona 

znaczenie w tym wartość dowodową dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu. 

6. Dokumentacja – zbiór wszelkiego rodzaju dokumentów, akt, ksiąg, 

korespondencji, dokumentacji technicznej, planów, map, fotografii, dokumentacji 

audiowizualnej itd. niezależnie od techniki ich wykonania. 

7. Dokumentacja niearchiwalna – dokumentacja kategorii B. 



 4 

8. Dokumentacja niejawna – dokumentacja zawierająca informacje stanowiące 

tajemnicę państwową, służbową, chronione klauzulami tajności: „ściśle tajne”, 

„tajne”, „poufne”, „zastrzeżone”. 

9. Ekspertyza archiwalna – badanie dokumentacji twórcy zespołu w celu oceny jej 

wartości i ustalenia jej kwalifikacji archiwalnej przeprowadzona przez pracownika 

Archiwum Państwowego. 

10. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt – wykaz haseł rzeczowych oznaczonych 

symbolami klasyfikacyjnymi, według którego akta są rejestrowane, łączone  

w sprawy i teczki.  

11. Jednostka organizacyjna – każdy element struktury organizacyjnej (np. wydziały, 

katedry, kliniki, działy, biura, samodzielne stanowiska) wymieniony  

w Regulaminie Organizacyjnym UMP.   

12. Kategoria archiwalna – kategorie (grupy) dokumentacji twórcy zespołu 

wyróżnione w zależności od przyporządkowanej im wartości historycznej lub 

praktycznej, oznaczone symbolami literowymi: A, B, BE, Bc.  

1) kategoria A – symbolem A oznacza się dokumentację o wartości 

historycznej i naukowej  oraz wieczystym okresie przechowywania 

(materiały archiwalne); 

2) kategoria B  – symbolem B z dodaniem liczb arabskich  oznacza się  

kategorię archiwalną  dokumentacji o czasowym znaczeniu praktycznym, 

przy czym liczby odpowiadają minimalnemu okresowi przechowywania tej 

dokumentacji, liczonemu w pełnych latach kalendarzowych począwszy od 

dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;   

3) kategoria BE   –  symbolem BE z dodaniem cyfr arabskich oznacza się 

kategorię archiwalną dokumentacji, która po upływie obowiązującego 

okresu przechowywania, liczonego w sposób określony w przypadku 

dokumentacji kategorii B, podlega ekspertyzie archiwalnej 

przeprowadzonej przez archiwum państwowe lub archiwum 

wyodrębnione; 

4) kategoria Bc – symbolem Bc oznacza się dokumentację niearchiwalną 

wtórną, o ile zachowały się oryginały (równoważniki) lub dokumentację 

posiadającą krótkotrwałe znaczenie praktyczne, o okresie przechowywania 

krótszym niż jeden rok, liczonym w sposób określony w przypadku 

dokumentacji kategorii B. 

13. Kwalifikacja archiwalna – nadanie dokumentacji odpowiedniej kategorii 

archiwalnej. 

14. Materiały archiwalne – dokumentacja kategorii A (akta wieczyste). 

15. Paginacja – oznaczanie liczbą kolejności stron zapisanych  w teczce. 

16. Spis zdawczo – odbiorczy – formularz służący do ewidencjonowania 

dokumentacji przekazywanej z komórek organizacyjnych do archiwum 

zakładowego, oddzielnie dla materiałów archiwalnych i dokumentacji 

niearchiwalnej. 

17. Sygnatura archiwalna - znak rozpoznawczy nadany jednostce archiwalnej, 

umożliwiający jej zidentyfikowanie, składa się z numeru spisu zdawczo-

odbiorczego zarejestrowanego w wykazie tych spisów i liczby porządkowej, pod 

którą w tym spisie dana jednostka archiwalna została wpisana. 

18. Symbol klasyfikacyjny wykazu akt  - oznaczenie cyfrowe, literowe lub cyfrowo – 

literowe grupy spraw w wykazie akt twórcy zespołu, które jednocześnie stanowi 

część składową znaku akt.  
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19. Twórca zespołu – jednostka organizacyjna posiadająca określony zakres działania 

i samodzielność organizacyjną. 

20. Uniwersytet, Uczelnia – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu. 

21. Zasób archiwalny – całość dokumentacji zgromadzonej w Archiwum UMP. 

22. Znak akt – znak rozpoznawczy umieszczony w postaci liter lub cyfr na akcie 

(poszycie, teczce), składający się z symbolu komórki organizacyjnej i symbolu 

klasyfikacyjnego wykazu akt twórcy zespołu. 

 

§ 3 

 

1. Wszelkie czynności związane z przechowywaniem, udostępnianiem, brakowaniem  

      dokumentacji, której okres przechowywania minął, wykonuje Archiwum UMP. 

2. Dokumentacja przekazywana i przechowywana w Archiwum UMP musi być  

      zakwalifikowana do właściwych kategorii archiwalnych. 

3. Podstawą kwalifikacji archiwalnej jest Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący    

      w czasie, gdy dokumentacja powstała i była gromadzona, chyba, że przepis  

      szczególny stanowi inaczej. 

 

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe 

Organizacja i zadania Archiwum UMP 

§ 4 

 

1. Archiwum UMP jest jednostką podporządkowaną bezpośrednio Rektorowi. 

2. Z upoważnienia Rektora nadzór nad Archiwum i zarządzanie  sprawuje Dyrektor ds. 

Operacyjnych. 

3. Do zadań Archiwum UMP należy w szczególności:  

1) przejmowanie dokumentacji w stanie uporządkowanym z komórek 

organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych;  

2) opracowywanie akt zgodnie z zasadami archiwistyki; 

3) przechowywanie i zabezpieczanie przyjętej dokumentacji; 

4) prowadzenie ewidencji zarchiwizowanych materiałów;  

5) prowadzenie kwerend; 

6) wypożyczanie i udostępnianie dokumentacji; 

7) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej; 

8) współpraca z Archiwum Państwowym; 

9) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności  Archiwum i stanu 

dokumentacji. 

 

Obowiązki pracowników UMP 

§ 5 

 

1. Za działalność Archiwum odpowiada Kierownik.  

2. Do obowiązków pracowników Archiwum UMP należy wykonywanie zadań zgodnie  

z posiadanym zakresem czynności oraz dbanie o zasób archiwalny. 

3. Kierownik Archiwum składa władzom Uczelni roczne sprawozdanie z wykonania 

czynności i zadań Archiwum UMP, którego egzemplarz przesyła się do Archiwum 
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Państwowego w Poznaniu. W szczególności sprawozdanie powinno wykazywać,  

w podziale na materiały archiwalne i dokumentacje niearchiwalną, ilość dokumentacji 

w metrach bieżących/jednostkach archiwalnych: 

1)  przyjętej do Archiwum UMP; 

2)  wydzielonej na makulaturę; 

3)  udostępnionej.  

4. Pracownicy Archiwum UMP obowiązani są znać: 

1) strukturę organizacyjną Uczelni; 

2) instrukcję kancelaryjną;  

3) instrukcję archiwalną; 

4) jednolity rzeczowy wykaz akt; 

5) akty prawne regulujące postępowanie z dokumentacją wytwarzaną przez 

Uczelnię. 

 

Rozdział 3 

Lokal Archiwum UMP i jego wyposażenie 

§ 6 

 

1. Lokal Archiwum składa się ze stałego miejsca pracy dla archiwisty, miejsce do   

     korzystania z dokumentacji oraz pomieszczeń magazynowych. 

2. Miejsce pracy dla archiwisty oraz miejsce do korzystania z dokumentacji nie mogą       

    znajdować się w pomieszczeniach magazynowych. 

3. Lokal Archiwum powinien: 

1) być suchy, zapewniać właściwą temperaturę w ciągu roku; 

2) posiadać skuteczną wentylację i sprawną instalację elektryczną, 

3) być zabezpieczony przed włamaniem co najmniej przez wzmocnione drzwi 

z minimum dwoma zamkami; 

4) być zabezpieczony przed pożarem co najmniej w system wykrywania ognia 

i dymu oraz wyposażenie w gaśnice odpowiednie do potencjalnego źródła 

pożar; 

5) być zabezpieczony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 

przez zastosowanie w oknach zasłon, żaluzji, szyb lub folii chroniących 

przed promieniowaniem UV; 

6) zapewnić możliwość stałego dostępu do całości przechowywanej 

dokumentacji, bez potrzeby przestawiania części dokumentacji w celu  

dotarcia do niej; 

7) posiadać oświetlenie zapewniające odpowiednią widoczność, bez potrzeby 

korzystania z przenośnego źródła światła. 

 

§ 7 

 

1. Pomieszczenia magazynowe wyposaża się w : 

1) ponumerowane regały metalowe przesuwne (jezdne) lub metalowe,  

      zabezpieczone przed  korozją;  

2) drabinki lub schodki umożliwiające dostęp do wyżej usytuowanych półek; 

3) sprzęt do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. 

2. W pomieszczeniach magazynowych: 
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1) nie powinny się znajdować przedmioty i urządzenia inne niż bezpośrednio  

            związane z przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentacji; 

2) nie powinny się znajdować rury i przewody wodociągowe, kanalizacyjne,  

            gazowe, chyba że sposób ich zabezpieczenia nie zagraża przechowywanej  

            dokumentacji; 

3) jako źródło światła sztucznego należy używać świetlówek o obniżonej  

            emisji promieniowania UV; 

4) należy utrzymywać odpowiednie warunki wilgotności (30-50%) oraz  

            temperatury (14-18 stopni C);  

5) należy regularnie sprzątać, by chronić dokumentację przed kurzem,  

            infekcją grzybów pleśniowych oraz zniszczeniem powodowanymi przez  

            owady i gryzonie. 

3. Wstęp do pomieszczeń Archiwum jest możliwy tylko w obecności archiwisty. 

4. W sytuacjach awaryjnych (np. zagrożenia pożarowego, awarii instalacji, itp.) do 

pomieszczeń Archiwum może wejść delegowany pracownik ochrony budynku. 

Pracownik ten powinien sporządzić protokół zawierający : 

- datę i godzinę wejścia do pomieszczeń Archiwum, 

- imię i nazwisko pracownika, 

- podanie powodu dla którego należało wejść do pomieszczenia Archiwum, 

- podpis pracownika.  

 

Rozdział 4 

Przejmowanie dokumentacji do Archiwum UMP 

§ 8 

 

1. Archiwum UMP przejmuje akta spraw z jednostek organizacyjnych Uczelni,  

po upływie 2 lat kalendarzowych od zakończenia sprawy, licząc od 1 stycznia roku 

następnego po zakończeniu danej sprawy. 

2. Jednostki organizacyjne przekazują dokumentację do Archiwum po uprzednim 

ustaleniu terminu z pracownikiem Archiwum. 

3. Niedozwolone jest łączenie w jednej teczce spraw dokumentacji o różnych 

kategoriach archiwalnych lub o różnych okresach przechowywania. 

4. Akta przed przekazaniem do Archiwum muszą zostać uporządkowane przez 

jednostkę, w której powstały. 

5. Uporządkowanie dokumentacji polega na:  

1) w odniesieniu do materiałów archiwalnych (dokumentacji kat. A) i dokumentacji o 

kategorii niearchiwalnej wyższej niż kat. B10: 

a) ułożeniu dokumentacji wewnątrz teczek według zasady- kolejno sprawami 

zgodnie z ich rejestracją w spisie spraw tak, aby akta sprawy 

najwcześniejszej ułożone były na wierzchu a akta sprawy najnowszej 

znalazły się na spodzie teczki, chronologicznie w obrębie sprawy tak, by 

pismo najwcześniejsze znalazło się na wierzchu, a najnowsze na spodzie,   

b) wyłączeniu zbędnych identycznych kopii tych samych przesyłek lub pism, 

c) odłożeniu do teczek aktowych spisów spraw, 

d) usunięciu z dokumentacji części metalowych i folii (spinaczy, zszywek, 

wąsów, koszulek itp.), 

e) umieszczeniu dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury 

bezkwasowej, przy czym jeżeli grubość teczki przekracza 5 cm, należy 
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teczkę podzielić na tomy, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn 

fizycznych, 

f) ponumerowaniu stron materiałów archiwalnych zwykłym miękkim 

ołówkiem, przez naniesienie numeru strony w zewnętrznym rogu;  

liczbę stron w danej teczce podaje się na wewnętrznej części tylnej okładki  

w formie zapisu: „Niniejsza teczka zawiera….stron kolejno 

ponumerowanych. [miejscowość, data, podpis osoby porządkującej  

i paginującej akta]”, 

g) opisaniu teczek aktowych zgodnie z ust.5 pkt 3 niniejszego rozdziału, 

h) ułożenie teczek aktowych w kolejności wynikającej z wykazu akt odrębnie 

w ramach materiałów archiwalnych i odrębnie w ramach dokumentacji 

niearchiwalnej, 

2) w odniesieniu do pozostałej dokumentacji niearchiwalnej uporządkowanie polega  

na czynnościach opisanych w pkt 1 lit. a, b, c, g i h, nie ma wymogu stosowania 

teczek aktowych z tektury bezkwasowej;  

3) opisaniu teczki, polegającym na umieszczeniu na wierzchniej stronie teczki: 

a) na środku teczki, w górnej części – pełna nazwa Uczelni oraz jednostki 

organizacyjnej, w której dane akta powstały, 

b) w lewym górnym rogu teczki – znak akt, składający się z symbolu 

literowego jednostki organizacyjnej oraz symbolu cyfrowego hasła 

klasyfikującego akt z wykazu akt, 

c) w prawym górnym rogu teczki ( na tej samej wysokości jak znak teczki) – 

kategoria archiwalna akt, a w przypadku kategorii B również  okresu jej 

przechowywania, 

d) na środku teczki – tytułu teczki, to jest  hasła klasyfikacyjnego według 

rzeczowego wykazu akt oraz bliższe określenie zawartości teczki (np. 

numer dyplomu, numer pod którym zaewidencjonowano zwolnionego 

pracownika itp.)  

e) na środku teczki pod tytułem teczki – daty skrajne (roczne), tzn. dat 

najwcześniejszej i najpóźniejszej dokumentacji w teczce, 

f)  jednostki organizacyjne, które gromadzą akta w segregatorach powinny 

nanosić na grzbiety tych segregatorów opisy według zasad dotyczących 

opisu teczek. 

6. Przejmowanie dokumentacji odbywa się na podstawie spisu zdawczo – odbiorczego, 

właściwego dla danego rodzaju dokumentacji oraz protokołu zdawczo – odbiorczego 

których wzory stanowią załączniki od nr 1 do nr 4. 

7. Spisy zdawczo – odbiorcze i protokoły zdawczo – odbiorcze sporządza się odrębnie 

dla materiałów archiwalnych i odrębnie dla dokumentacji niearchiwalnej.  

8. Spisy zdawczo – odbiorcze i protokoły zdawczo – odbiorcze sporządza jednostka 

organizacyjna UMP w pięciu egzemplarzach dla materiałów archiwalnych (akta kat. 

A) oraz w trzech egzemplarzach dla dokumentacji niearchiwalnej (akta kategorii B)  

w formie papierowej i elektronicznej.  

9. Spisy zdawczo – odbiorcze i protokoły zdawczo – odbiorcze podpisuje kierownik 

jednostki organizacyjnej UMP przekazującej akta lub upoważniony pracownik oraz 

pracownik Archiwum UMP. 

10. W przypadku przekazywania akt osobowych, dopuszcza się pakowanie  akt w koperty, 

opisane tak jak teczki. 

11. W przypadku przekazywania akt płacowych, księgowych, dopuszcza się pakowanie 

akt w fastykuły (przekładki tekturowe), opisane tak jak teczki. 
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12. Zasadą  jest przekazywanie dokumentacji w pudłach archiwizacyjnych, opisanych tak 

jak teczki (opis na długim grzbiecie i jednym krótkim grzbiecie).  

13. Materiały archiwalne (kat.A) oraz dokumentację niearchiwalną o kategorii wyższej 

niż kat. B10, przekazuje się w teczkach, fastykułach, pudłach wykonanych z tektury 

bezkwasowej.     

14. W przypadku przekazywania fotografii powinny one zostać umieszczone w kopertach 

i opisane miękkim ołówkiem. Opis powinien zawierać: miejsce, nazwiska i imiona 

osób znajdujących się na fotografii, nazwy obiektów, datę wykonania, nazwisko i imię 

autora fotografii. 

15. Przekazywanie dokumentów umieszczonych na nośnikach elektronicznych może 

nastąpić przez przekazanie elektronicznego nośnika informacji, na którym został 

utrwalony dokument. Dokumenty przekazuje się z zachowaniem ich integralności. 

Spis zdawczo – odbiorczy nośników elektronicznych powinien zawierać co najmniej: 

Lp., typ nośnika, znak sprawy z którą powiązany jest nośnik, numer seryjny o ile 

występuje.  

16. Transport dokumentacji do magazynów Archiwum UMP organizuje jednostka 

przekazująca akta. 

17. Archiwista może odmówić przejęcie dokumentacji, jeżeli: 

1) dokumentacja nie została uporządkowana zgodnie z ust. 5 niniejszego rozdziału, 

2) spisy zdawczo – odbiorcze zawierają braki lub błędy, 

3) dokumentacja nie odpowiada spisom zdawczo – odbiorczym. 

 

Rozdział 5 

Przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji  

oraz prowadzenie jej ewidencji 

§ 9 

 

1. Ewidencję akt w Archiwum UMP stanowią: 

1) wykaz spisów zdawczo – odbiorczych; 

2) spisy  zdawczo – odbiorcze akt; 

3) spisy zdawczo – odbiorcze materiałów archiwalnych przekazywanych do  

archiwum państwowego; 

4) spisy dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie; 

5) rejestry udostępniania akt; 

6) protokóły uszkodzenia, zaginięcia akt; 

7) protokół skontrum; 

8) protokół wycofania akt z ewidencji Archiwum; 

9) protokóły kontroli i zalecenia pokontrolne.  

      2. Archiwista prowadzi trzy zbiory spisów zdawczo – odbiorczych: 

1) zbiór pierwszy stanowią egzemplarze spisów zdawczo – odbiorczych akt, ułożone 

zgodnie z numeracją wynikającą z wykazu spisów zdawczo – odbiorczych; 

2) zbiór drugi stanowią egzemplarze spisów zdawczo – odbiorczych akt 

przechowywane w teczkach/segregatorach założonych oddzielnie dla każdej 

jednostki organizacyjne; 

3) zbiór trzeci stanowią egzemplarze spisów zdawczo – odbiorczych akt kat. A 

(materiałów archiwalnych).  

       3. Jeden egzemplarz spisu zdawczo – odbiorczego otrzymuje jednostka organizacyjna    

            przekazująca akta do Archiwum. 
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       4.  Numeracja spisów zdawczo – odbiorczych w wykazie spisów zdawczo – odbiorczych     

            jest ciągła i nie ulega zmianie wraz z końcem roku kalendarzowego.  

5. Archiwista nanosi w prawym górnym rogu na spisie zdawczo – odbiorczy numer tego 

spisu wynikający z wykazu.  

6. Archiwista nanosi w lewym dolnym rogu sygnaturę archiwalną na każdą teczkę 

aktową lub paczkę. 

7.  Akta układa się na regałach pionowo (system biblioteczny, od lewej do prawej 

strony) oraz poziomo (teczka na teczce, od dołu do góry).  

8. Archiwista wprowadza pozycje ze spisu do systemu informatycznego, podając 

jednocześnie informację o aktualnym miejscu przechowywania przekazanej 

dokumentacji w Archiwum.  

9. Materiały archiwalne (akta kat. A) należy przechowywać – w miarę możliwości- na 

oddzielnych regałach w jednej częśći Archiwum, natomiast w drugiej – dokumentację 

niearchiwalną (akta kat. B).  

10. Dokumentacja zgromadzona w Archiwum jest poddawana okresowemu przeglądowi 

w celu jej odkurzenia oraz wymiany zużytych i zniszczonych teczek czy pudeł na 

nowe.  

11. W przypadku stwierdzenia utraty dokumentacji przechowywanej w Archiwum UMP,   

      włamania do pomieszczeń magazynowych, ich zalania lub zniszczenia w inny sposób,  

      Rektor Uczelni lub osoba przez niego upoważniona powiadamia właściwe archiwum    

      państwowe. 

  

Rozdział 6 

Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w Archiwum UMP 

§ 10 

 

1. Skontrum dokumentacji polega na: 

1) porównaniu zapisów w środkach ewidencyjnych ze stanem faktycznym 

dokumentacji w Archiwum; 

2) stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami w środkach ewidencyjnych 

a stanem faktycznym dokumentacji oraz ustaleniu ewentualnych braków. 

2. Skontrum przeprowadza, na polecenie Rektora Uczelni, osoby przez niego 

upoważnionej lub na wniosek dyrektora właściwego archiwum państwowego, komisja 

skontrowa składająca się z co najmniej dwóch członków. 

3. Liczbę członków komisji skontrowej oraz jej skład ustala Rektor Uczelni lub osoba 

przez niego upoważniona. 

4. Z przeprowadzonego skontrum komisja skontrowa sporządza protokół, który powinien 

zawierać co najmniej: 

1) spis nieodnalezionej dokumentacji i wnioski w tej sprawie; 

2) spis dokumentacji, która nie była ujęta w środkach ewidencyjnych, a była 

przechowywana w Archiwum; 

3) podpisy członków komisji. 
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Rozdział 7 

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum UMP 

§ 11 

 

1. Przez udostępnianie dokumentacji rozumie się :  

1) umożliwienie do niej wglądu na miejscu w Archiwum; 

2) jej wypożyczenie; 

3) przekazanie kserokopii, skanów; 

4) przekazanie informacji o zawartości dokumentacji. 

2. Udostępnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i pkt 2 dotyczy całych teczek, a nie 

pojedynczych dokumentów. 

 

§ 12 

 

1. Pracownikom Uczelni udostępnia się dokumentację wytworzoną przez jednostkę 

organizacyjną UMP, w której są oni zatrudnieni w zakresie określonym przez kierownika 

działu. W przypadku udostępnienia dokumentacji pracownikom innej jednostki 

organizacyjnej UMP wymagana jest zgoda kierownika jednostki organizacyjnej, która 

dokumentację wytworzyła i zgromadziła lub przekazała do Archiwum.  

2. Udostępnienie dokumentacji osobom trzecim, możliwe jest tylko za zgodą Dyrektora 

Generalnego lub Dyrektora ds. Administracji na podstawie wniosku złożonego pisemnie 

(załącznik nr 5). 

3. Pracownikom Muzeum UMP oraz Katedry i Zakładu Historii i Filozofii Nauk 

Medycznych udostępnia się zbiory Archiwum na podstawie upoważnienia Rektora. 

 

§ 13 

 

1. Korzystanie z akt w lokalu Archiwum może odbywać się tylko pod nadzorem jego 

pracowników. 

2. Wyszukiwaniem dokumentacji w magazynie archiwalnym, zajmuje się wyłącznie  

 pracownik Archiwum. 

3. Akta wypożyczone powinny zostać zwrócone do Archiwum w terminie nie 

przekraczającym jednego miesiąca. 

4. W przypadku udostępniania dokumentacji pracownikom prowadzi się rejestr 

wypożyczeń/udostępnień, gdzie wypożyczenie/udostępnienie  akt potwierdza własnym 

podpisem i datą wypożyczający akta, a ich zwrot – pracownik Archiwum.  

5. W przypadku udostępniania dokumentacji osobom trzecim, czynność odnotowywana jest 

w odrębnym rejestrze przez pracownika Archiwum. 

 

§ 14 

 

1. Nie wolno wypożyczać poza Archiwum: 

 

1) akt uszkodzonych;  

2) akt zastrzeżonych przez jednostkę organizacyjną, która je przekazała; 

3) środków ewidencyjnych Archiwum UMP.  
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2. Niedopuszczalne jest:  

 

1) wyłączanie z udostępnianej dokumentacji pojedynczych przesyłek i pism; 

2) przekazywanie dokumentacji innym osobom, komórkom organizacyjnym 

bez wiedzy archiwisty; 

3) nanoszenie na dokumentacji  adnotacji i uwag. 

  

 

§ 15 

 

1. Osoba korzystająca z akt ponosi odpowiedzialność za całość wypożyczonych akt, za  

     ich terminowy zwrot oraz za należyte ich przechowywanie i zabezpieczenie.  

2. Akta zwrócone do Archiwum archiwista powinien przejrzeć pod kątem kompletności  

    oraz stanu technicznego.  

3. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub zaginięcia akt archiwista sporządza w dwóch  

     egzemplarzach protokół uszkodzenia lub zaginięcia akt (załącznik nr 6). 

4. W przypadku stwierdzenia zaginięcia wypożyczonych akt o ich braku należy  

      poinformować Rektora Uczelni.  

5. Jeden egzemplarz protokołu dołącza się do uszkodzonych lub wkłada się w miejsce  

     zaginionych akt. Drugi egzemplarz protokołu zaginięcia lub uszkodzenia przechowuje  

     się w Archiwum.  

6. Numer protokołu uszkodzenia i jego datę względnie datę zgłoszenia o zaginięciu  

     odnotowuje się w spisie zdawczo – odbiorczym, który obejmuje uszkodzone lub  

     zaginione akta przejęte przez Archiwum. 

 

Rozdział 8 

Wycofywanie dokumentacji ze stanu Archiwum UMP 

§ 16 

 

1. Wycofanie dokumentacji ze stanu Archiwum polega na: 

1) złożeniu wniosku o wycofanie do Archiwum przez kierownika jednostki 

organizacyjnej UMP (załącznik nr 7); 

2) sporządzenie protokołu z wycofania dokumentacji z ewidencji Archiwum, 

zawierającego co najmniej: 

a) datę wycofania, 

b) numer protokołu, 

c) nazwę komórki organizacyjnej, do której dokumentację wycofano, 

d) tytuł teczki lub tytuł sprawy, 

e) sygnaturę archiwalną teczki aktowej, 

3) protokół podpisują pracownik Archiwum, osoba upoważniona do odbioru akt 

oraz kierownik komórki organizacyjnej wycofującej dokumentację; 

4) wycofanie dokumentów odnotowuje się w odpowiedniej pozycji właściwego 

spisu zdawczo - odbiorczego oraz w  systemie informatycznym. 
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Rozdział 9 

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej 

§ 17 

 

1. Pracownicy Archiwum UMP dokonują przeglądu ewidencji dokumentacji i wydzielają 

akta, dla których upłynął obowiązkowy termin ich przechowywania. 

2. Przez wydzielenie akt należy rozumieć: 

1) wyłączenie akt kategorii B, których okres przechowywania w Archiwum już 

upłynął – z przeznaczeniem  ich do zniszczenia lub dla ustalenia dłuższego 

okresu ich magazynowania; 

2) wyłączenie akt kategorii BE do ekspertyzy archiwalnej, w celu ustalenia 

ostatecznej ich kwalifikacji archiwalnej. 

3. W wyniku typowania, archiwista sporządza spis dokumentacji. 

4. Spis podlega zaopiniowaniu przez kierowników komórek organizacyjnych, których 

dokumentacja została wytypowana do brakowania. 

5. Zaopiniowanie polega na złożeniu oświadczenia, że przedstawiona dokumentacja 

utraciła dla nich znaczenie, w tym wartość dowodową. 

6. W uzasadnionych przypadkach, kierownicy komórek organizacyjnych mogą wydłużyć 

czas przechowywania dokumentacji nierachiwalnej. 

7. Po przeprowadzeniu powyższych czynności, archiwista przygotowuje ostateczny spis 

dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania, który stanowi załącznik 

do wniosku o wyrażenie zgody na brakowanie, skierowany do właściwego Archiwum 

Państwowego, podpisany przez JM Rektora lub osobę upoważnioną.  

8. Po uzyskaniu zgody dokonuje się zniszczenia akt, przez wyspecjalizowaną firmę 

zewnętrzną. 

9. Dokumentacja z procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej jest 

przechowywana przez Archiwum UMP.  

 

 

 

Rozdział 10 

Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego  

 

§ 18 

Uniwersytet  Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu  prowadzi archiwum 

zakładowe z zasobem powierzonym, w związku z czym może posiadać – zgodnie z art. 35 

ust. 2  ustawy  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 164) – zasób historyczny nie jest zobowiązany do przekazywania 

do Archiwum Państwowego akt kategorii A po upływie ich 25-letniego okresu 

przechowywania w Uczelni.  
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Rozdział 11 

 

Postępowanie  z  aktami  w  przypadku  likwidacji  jednostki  organizacyjnej  Uczelni  

lub w przypadku  ustania działalności Uczelni 

 

§ 19 

 

1. W przypadku likwidacji lub reorganizacji danej jednostki organizacyjnej Uczelni: 

1)  akta spraw zakończonych – po uprzednim ich uporządkowaniu  

i zewidencjonowaniu - należy przekazać do Archiwum UMP; 

2) akta spraw będących w toku załatwiania powinny zostać przekazane na podstawie 

spisu zdawczo-odbiorczego tej jednostce organizacyjnej, która przejęła 

kompetencje jednostki zlikwidowanej lub zreorganizowanej. 

2. W przypadku ustania działalności Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu akta przejmuje sukcesor, a w razie jego braku: 

1) akta kategorii A powinny zostać przekazane do Archiwum Państwowego w 

Poznaniu;   

2) akta kategorii B przejmuje właściwy rzeczowo organ administracji rządowej. 

 

 

Rozdział 12 

Sprawozdawczość 

§ 20 

1. Archiwum sporządza sprawozdanie roczne ze swej  działalności i stanu dokumentacji 

w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane kierownikowi podmiotu oraz dyrektorowi 

właściwego archiwum państwowego. 

3. Informacje, jakie powinny zostać zawarte w sprawozdaniu określają obowiązujące 

przepisy.  

 

Rozdział 13 

Postanowienia końcowe 

§ 21 

 

1. Postanowienia niniejszej instrukcji mogą być nowelizowane na podstawie zarządzenia 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w uzgodnieniu  

z Archiwum Państwowym w Poznaniu. 

2. Ogólny nadzór nad przestrzeganiem postanowień Instrukcji Archiwalnej  

w  Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu sprawuje 

Rektor Uczelni lub osoba przez niego upoważniona.  


