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Rozdział I 

Przepisy ogólne
i

i

i. ArćMwum: zakładowe służy do czasowego przechowywania dokumentacji powstałej: wtoku 

działalności: sądu lub przez sąd odziedziczonej - niezależnie od techniki jej wytworzema, postaci
............. fizyczrieynraz ińfbnnaejlw;nig-ząwartych.................... ......................................... ..........................

;2,;; ; pią;:;::dokumehtącji; ■ w ::lbrniie:;:;:eiektrdhię^ej;, :ż ^"^kdrżyśt^em .systemów
.............teleinfGnnatycziiych,. speiniających.wpnpgi określone; w :pi^episaęh wydanych:na. podstawie....art.

5 ust. 2b. ustawy z dnia :14: lipęa 19.83 r. o :narodowym :zasQbie archiwalnym i archiwach, archiwum; 

ząkMóypń; są te; :syslemy lub; ich
3....pO: ;pó$t§póWMią z dokumentacją,. ;0 . której :mow'a w ust.: 2, przepisy niniej szej instrukcji stosuje się

odpowiednio.

^^' ’!’' 4. ; po;; pps^powanią;; z;; dokumentacją;iśprąw; sądówóądmiiiiśtracyjhyeh;; przepisy; nihi^l^ęf;; ;ihśtr;ukeji.;;;;; 
stosuje się odpowiednio.

5. pokumentacja przekazywana i przechowywana w archiwum zakładowym; nrusi być 

^Upórządkowmia i żMcwalifikówaiią dó- właściwych kategorii arelhi^lhych óraż:

6. Podstawę kwalifikacji archiwalnej stanowią wykazy akt, obowiązującę w czasie, w którym 

dokumentacj a powstawała 1 była gromadzona^ chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
7. pokumęntącjęj n której;mowa w ust ^ ąrchiwu,m;zakładowe przechowuję:;

przypadku materiałów aręhi;wainyCh (hat: n czasu przekazania jej; do
....................archiwum -pahstwowęgo;..............................................................................................................
; ;;; ■;;;;;;;;;;;;?):;;;::i^ptzypad}m;dokumeMacji;meamhiwąlnęjtkąt;^)U;Wąlną;BJ;-";do;ćżąsujęj;;żhi$że^ ;

i

\

§2.
Użyte w mstrtikG|i archiwalnej określenia oznaczają:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iy;;;'ddkumehtacja-”wśz:elkie^ typu^akta^ ut2ądżema’emdehc^he;órazihhe^matm
...................od .techniki, ich wytworzenia, postaci . fizycznej oraz., informacjł . W nich zawartych, .w
;;;;;;;;;; ; ; ; ; 5?C2ególnpśęi;tękstowę, fptQgmfic2nę, ;graffczńę,;dźWiękpW^, fiimó

2) archiwista - pracow^nik lub praco wniGy realizujący zadania archiwum ząkłądowego;;,
archiwum zakładowe -Naczelnego Sądu Administracyjnego lub

i

3) archiwum ząkłądo we 

................. .wojewódzkiego sądu adminiśtraeyj nego;
4) infonnatyczny nośnik danych - nośnik danych, rm którym ząpisąno dokumentację; w formie

; ;;;;';';''elektronicżnęji;;;';
5) kierownik jedno,śtki organizacyjnęj; - osobą: kierująea jednostlcą organizacyjną lub osoba

,1
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Upoważniona do wykonywania tych-zadań, a także osoba zajmującą samodzielne: stanowisko

............pmcy^-................................................. .......................... .......................................... ..........................
6) jednostkaorganiżacyjńa - część sądu wydzielona w ramaeli Jego :struktury organizacyjnej;

:-’:::poszukiwame^:w:^ doloMentacyt^'danycb^dotyczącydi^okręśióMgo^

zagadnienia łub osobyj
8) :sąd:- Naczeiny ;Sąd Administracyjny i/Iub wojewódzki sąd administracyjny;
9) sld:ad informatycznych nośników danych - uporządkowany zbiór informatycznych nośników ^

''''''^'^'^'^^^'dahyćh^^.^.^^ ........................................................................................
10) teczka aktowa - materiał biurowy używany do pizechowywania dokumentacji w postaci 

ni^łeknoniczr^; (tra^cyjn^^^^
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§3.
'I

Do zakresu działania archiwlim zakładowego w iśądzie należy:
prżęjmowamedókumenta^izposżćż^óihyGhjedhostek 0rg^iżać;^hyćh'śącb^^ !''

2) przecho wyw£mie :i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
3) udostępinanieprzechowywanej dokimientaejl:osobom upoważruonym;: ; ; ■ ; _ _ 7^
4) przygotowanie i przęką^wanie dokumentacji stanowiącej: materiały archiwalne..do

............. właściwego- archiwum- państwowego;.......................................................................................
5) łńicjowanie brakowania dokumentacji ńiearchiwałnej, udział w jęj; bralcowaniu oraz 

przekazywanie wybrąkówanych materiałów do żniszęzenią;
l 'l ^®;:;;;wyeof^ame; ;dokinnetrtaćji: że stanu-archiwum ; z^adowego -; w przypato
............. sprawy'-w jednostce- organizacyjnej ;■..........................................................................................

7) udział w skontrum dókumentacji;
dóradzanhi j edrtóśtkóni Grgąmżaćyjńpti m ;żakfesie właściwegó postępówahia ż łfckumeńtaęj ą;

...... :9)...przq5iowadzame ;kwerend archiwalnych;..................................................................................

.......16) porządkowanie i konserwacja dokumentacji archiwalnej -
11) sporządzanie :rGcznyćh sprawozdań z działaności arębiwum; z^ładowego; i stanu dokumentacji 

............. przechowywanej. .W- archiwum: .zaicMowym...............................................................................
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Personel, MMiwyposMenie archiwum ząkłądowego

\
j
i

i.
i

... ^§4...... i

i:- Archiwista powinien posiadać co nąjrnmej wykształćcie średnie i iódpowiednie prżesżkółeme 

2, Archiwistą jest odpowiedzialny za; realizację zadań wymienionych w § 3;.
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3. Do obowiązków; archiwistj^ ńale^ znajomość systemów kaneelar>’jriyćh, według 'Móryck była i 

jest prowadzoną dokumentacja w sądzie.
4. Archiwista::powinien stale pogłębiać swoj:e kwalifikacje zawodowe.

.... 5.....^cbiwista...pówinieh bdbyc.. teoietycMe IpiraktyĆ2ne!! śiżkólenie!! w!!
przeciwpożarowej.

6. W przypadku zatłndniema w' ;arćMwuna zakładowym co najmniej dwóch archiwistów,
których żaden nie pełni; funkcji kierownika archiwum, wyznaczą się spośród nich osobę

7....Archiwistą ma prawni; dó ubrani a :oGhrGhnego. (w. szczególności: fartucha, rękawiczek, maseczki z: 
;;; ;:;fihręm,::i^.):;

i

ż

§5.
;t, Żą ptawidłowe funkcjonowanie archiwum^ zakładowego odpowiada Jego kiero wnik lub pracownik 

do. .wykonywania pracy'w'arehiwum.!.^^’'^^'’'y'''y^’'y'’'yr’yy7!!’'!'!’!!’!^.
2. Do obowiązków kierownika archiwum zaldadowego lub osoby wyznaczonej do wykonywania.

....... pracy w .archiwum-należy:..................................................................................................................
;i) y^kpnywme; zadań' ;ai*chiwum, o faórych; mową. w, § 3 ■;..................................................................
2) sporządzanie rocznego planu pracy archiwum zakładowego z uwzględnieniem przewidywanej 

liczby dokumentni przężnączon; do pin^óią uporżądkówanią, wybrąkowąrjią prąz; 
przekazania .materiałów archiwalnych do właściwego arehiwum państwowego.;

................zakładowego;.............................. ............................................................................................
3. Funkcję koordynacj i. i nadzoru nad wykonywaniem zadańarchiwum sprawuje;

! 1):! w:Haćżelnyra:Sądżm.Achnmiśnac^nym:y^haćżóhynać^Inikwydziahi,::::'::::::::::::::::::::'::'::”::::::::::::::::”!!i::::!:
............:2).. w: wojewódzkich ,sądach administracyjnych iwyznaczony kierownik oddziału........................... .

Przekazanie archiwum zakładowego ;żwiążane ze zmianą na stanowisku jego kierownika lub 

pracownika wykonuj ącego pracę w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie protokołu 

żdawcżó-odbiórcżęgo,;

§■^7^..........

Lokal archiwum zakładowego pówinien składać się ż magążynu, w którym prżeGhowywana jest 
dókumęńtaęy a przejęta prżeż archiwum:, pókoju biiirówegó i; wydzięlonegó nu^śća na dóioimęntąGję 

■:;:;::!:!:;::jinżeżMeżGhą:do:;wybrakówai3iad:żmszcźehia.-



§8.
1. Magazyn arehiwum; zakładowego powinien ząbęspięęzae przechowywaną dokumentację przed 

powinien być:
ł): usytuowany w; pómieszćżeniu o elementach ikonstrukcyjnych odpowiedniej nośnośei;

....................2) pGżba\viony ciągów WGdńG-kanaUżacyjńyćh i gazowych, chyba; miSposób:;ićh: zabezpieczenia
'’!^!^!^’!^”'’!’!^!^’!’!^!!,!^’^’',!^!’!^!me:żagraza:pizeehaW5^ah^-:dókmhehtaqii;'''7/.'^.'.!!^’.!!.!.^!^''^^
....................3):...posiadać .sprawnąinstalację elektryczną'............................................................................................

4) dostateczni e przestonny> oświętłony, zapewmający rezerwę woJnego miejsca na regałach;

5) wyposażony w przyrządy lub urządzenia do porniaru wilgotności i temperatury powiętr^ąi 
;prży czym ewidencjawyników tych pomiarów może być prowadzona ż ^^ykorzystaniem 

narzędzi informatycznych;
;:;:;;;;;;;;:;:;:;;;;;;;:;;;:::;ó)r;;;zabę^ieGżó!w.prżedpóMremi:wypósążQhy;w:iUżą^ęmadó'wy1aywąniąpg^

w podręczny sprzęt gaśniczy, który posiada atesty póżwaiające ńa jego użycie w 

pomieSżGżeńi ach, w których jest przechowywana dokumentacja w formie papierowej łub 

ęleldfóhić^^ ^ na iMoim^yGmych nośnikach^ danych, śpiawdzahy w ieimmach 

■ ■' ■ ■ ^^arautiijp;^hjęp ^płtiąiśprawnOŚć :Użytkową;........................................................
7) ̂ zabezpieczony przed włamaniem przez: okratowanie okien ilub^ antywłamaniowe okna

szyby oraz antywłamaniowe drzwij :zaopatr2enie w atestowane zamki;

8) re^arfUe sprzątany w Sposób chroniący dpkumęhtącjęprzęd kurzęm; ^ ^
9) chroniony przed infękcj ą grzybó w pięśniowych i znisżczeniąrńi powodowanymi przez owady

...........................i:gryżQnie;...........................................................................................................................................

y''wyko niępyiąęęj,:płpwiąjąe^;uhżymąhięjęi;w;ćży^ ;;;
....................;| I).. pomalowany farbami, które nfe;zawierająrozpuszeżałników;organicznych......................(np..............
.......................... fermaldehyd, ksylen, toluen);.............................................................................................................

12) zPezpieczony przed bezpośrednim dzi^aniem promieni słonecznych przez zastosowanie
.zasłomMu2yi.iub!fbiiićhr6hi4ćychpźedprómiehióWahiem^Iffi;'”:”!:!:^::!:'::':!::!:!::':'::'::'7:'^':^'’'’:y:::'^^

....................13) przy oświetięniu sztucznym.- ośwtetknyiwiatłem.; O: obniżonej: :emisji U¥;..........................................
;H);; SUpy, ;pbrzc Wiehżofty,; równomiemie ogrzewany w ■ ciągu rate 

2Parąmętry wilgotności; i temperatury dla pomięszezeń magazynowych ąr.ckł^ymm. pkręlk; załącznik
.................m-kdominięjszej;instxticjiy........................................................... ...........................................................

3....W pomieszczeniach archiwum nie mogą znajdować się przedmioty i urządzenia niezwiązane z
przechowy waną: dokmnentaeją i jej zabezpieczeniem. ............................................. |

i

§9.
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w. magazynie arehiwm: zalćładowego ;pówirina żnajddwae ;się dostateczna liczba. ;i:egałó:w 

śtaejońmnyćhliibjeżiiyeh (przesuwnych) Avykonanyeh z metalu i zabezpieezonyeh-przedlcGrozją.

2..... Regały stacjonarne .ustawia, się prostopadle do ściany,, w toorej znajduje się okno, w odpowiednim 

............... dddaiehiu; od. urzpżeń. grzewczych: i: ż: zachowaiiiem: ddpowiedmego odstępu od siifitu i' podłogi
sposób zapewniający należyte wykoi-zystanie: powierzchni oraz łatwy dostęp do przechowywanej 
na nich dokumentacji/ Szerókośó pizej ś^^^ regałami powinna; wynosić nie mn^ ńiż 8 0 em>

3. Regały znakujć: się Cyframi arabskńni lub rzymskimi, a poszczególne półki -- w przypadku: ich

zhakowania::::r::::ćyftami: ::arabskK:::Dźnakowai^' W ' ten ::sposQb::::iru^sce::: żłożertia: dkreśioh^::::::::”^ 
dokumentaej i odnotowuje się w spisie zdawcżo^Gdbioreżymj dodatkowo, może być też: odhotówane............

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; w; wykazie spisów^ zdawczo-odbiorczych,.....................................................................................................

l.

i

1*
1*

....................................... ................................... §-io,..........................................................................

:i. Lokal sń-c.h.iwum zakładowego powinien być wy.pósązóńy w ódpowiediii. sprzęt: i mateti^y 

umÓżłimaj:ąc^: efektywną pmćę: pefsóhelówi arehiTOih draż: :óś6bóm :.kórzyśtaj:p:yni: hą miej scu:: X.: 
udostępnianych materiałów.

2.::: Magazyn powinien być wyposażony w drabinki, schodki lub podesty, ^ umożliwiające lepszy dostęp 

.wyżej położcmycb półek:..............................................................................................................

•f

•I
I
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..........

Prawo wstępu do arehiwum; izakłado wego ;mają ■ pracownicy archiwum, :ićh; przełożeni,; upowążnieni. 

:::::::::::::::::i^ćóśta^dciele;;orgąnów;kontrolipi  ̂iimepsoby, w;śzęzegółnosGiupQwairuonę dokoi^s^^
dokumentacji przechowywanej w pomieszczeniach archiwimr zakładowego - w obeGnosei personelu 

...........archi wumv.............................. ............................................................................................................
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..........................................................RożdżiaMII................................................................ i
i.

•i.

5

...i.
.......................................... ........

1. Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego następuje w trybie i na warunkach 

;;;;:;;;;;;;;:;;;;:;dkieślohyćh;w;dbowi^(hłjącęj; ;w;:śądżię; inśtrteji:;kąhćeM^hęji; ó: :iie me:jes^ 

której tryb i warunki przekazania regulują odrębne przepisy.
;2. Jednostki órganizac5gne przekazują dokiunentację do mrchiwum zakładowego po wcześniejszym^ 

uzgodnieniu; ż archiwistą i według ustalóliegG z;nim tertrunarza.
3, Przękążywahię; dpkumehtŁudt odbywa się ną pódstawię-śpisu żdawężo-odbióreże^:

:::::: K :: :o:b:oMązek pn:eglądu l: iupórządkówania: akt :prżed przekazaniem: :óraż: iśporżądzenła spisu żdawćżór: 
odbiorczego spoczywa na pracownikach jednostki organizacyjnej przekazującej dokumentację.

.r
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I

.......................................... ........................ ........................................ .................. ............... .........................
1. Archiwista może odmówić przyjęcia dokumentacji i zwrócić ją jędirostcę organizacyjnej

■;:;;:;:;;.;przekazuj£pj:a]d;ąj:eżeii;'':':!...........................

j) dokumentacja nie została uporządkowana w sposób określony w instrukcji katieelaryjńej łub 

w przepisach Odrębnych (iipw przepi sach dotyczących postępowania; z aktami spraw 

.................... sądowoadmirristraęyjnyełO;-;;
! ^ ^^ 2)- ” spisy żdaweżorodbiorcze zostały ’ sporządzone w niewłaściwy sposób i zawieraj ą braki, błędy

.................... i nieścisło ści-................................ ......................................................... ........................................
■;7;;;;;;;';77;'3j'';;dGkurnęntacja;nie;odpowiada;spisotn;zdawczo-odbi0rGzyrn,;;

2. O powodach odmowy: pizyjęcią dofcurneritacji: ^chiwista powiadamła kierownilęa archiwum lub
swój ego bezpośmdniego przełożonego oraz kierownika j ednosiki 0rganizaę3y iięj przekażującej )
dokumentację. W szczególnie uzasadnionych przypadkaGh może powiadomić także osobę

::::::::::::śprą>^jącą ogólny-hadźórnad funkejóhówaniem archiwum: zakładowego w sądzie.:::::::::::............

!
t

{

i
i

T
i

i

ś
i

i
RozdziallY

Prowadzenie ewhleneji archiwuin ząldądowęgo pr^ przęchowyyi^ie 

Zgromadzonej dokumenbejj
•1

...................................................................................§I4........
;:;;:;;:;;;l;.;:;;:;Całar;d(&umęntacią:;:;prz^hoy-yy^r^;;::w:;;:ąrchiwum::;;ząMadowym:;:jęst;;;Gbjętą:;;;ś|;n^

prowadzoną na bieżąco. Ewidencja ta służy do kontroli liczby i staiu zbioru przechowywanego w 

archiwum zakładowym oraz ułatwią szybkie odszukiwanie akt.
; Eh\ddęnęją;;;ąręhiymrh ■ z^ądowep: ;prówądżQhą:: jestLw::pc^taci:: meelektromćżhej::
...........Dopuszcmsię.wykorzystywanie.narzędzi.informatycznychi w: szczególności dó:..............................

1) sporządzania środków ewidencyjnych dokmnentąeji przeznaczonej; do ; p^pkaząnią :dG 

arGhiwiim; ;ząkl:ądowego, :ich przesyłania,; jalc j- środków ewidencyjnych; ;do;lcumentacji
.....................przęęho wywanej w archi wum żakladowyrn;:...........................................................................

2} prowadżeńia ewidencj i dokumentacji w archiwum zakładowym;
3);,;;,:proy^żęhiąęyddehc]iudóśtępuąnią;i;yiy^ppżyć2ąhią;;dokumehtąęji;

............4):...sporządzania,, środków, .ewjdenGyjnyęh:.dokumentacji w zwipku. z. procedurą .brakowania
dófcumentacj i niearcłuwalnej lub przekazywania materiałów archiwalnych: do właściwego

.....................archiwum- panstwowego:;........................................................................................................
5) informowania ó ddkumentąGj;i:żgrómądżphej w archiwiun żakłądówym 

3;;;;;; Narzędzia;; infbrmątyeżhei,; ó;; których: mowa w: ust.: 2: mogą;: być:: stosowane: zamiast ddlmmentacji 
w postaci meeiektronicznej - pod warunkiem, że zostanie: zapewniony co najmniej taki sam zakres

i

1

•i
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funkejónąlftóści: i iBfórmaeji, jaki jest moźli^wy do uzyskania przy zastosowaniu tradycyjnych 

metod pracy biurowej, a także^ jeżeli: dane w postaci elektronicżnej:

1) są zabeżpiecżóne przed A^rowadzaniem żmiaiti przez osoby nieupoważnione;
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ są żąbeżpieeżpne; przM; Matą! co nąjrhriiq iprzeż! sporządzanie! kopii! zabezpiecz  ̂ącej ha 

odrębnym infonnatj^cznym nośniku danych z częstotliwością zapewniającą właściwy poziom 

zabezpieczeniaj nie rzadziej; niż■ raz na .sześć miesięcy;.;
4. Kopie ząbezpieczająee wykonuje się kolejno ha có najmniej dwóch różnych informatycznych; 
!!!!:!:!:!!haśhikach ■; ;dM3^h,7! tak!!!!aby!!!!!śtale:! dyśpóhówać!!!!;CÓ!!!!;h^mhię}!!!!dwoma!!!!hQŚhik^i!!!!dMych  

...... umożli wdającymi. Gdzyskanie. danych.................................................................................................
I

...................................................................................§15...............................................................................
;i. ;Ewidencję dokumentacji archiwum z^ładowego w szczególności stanowdą:

1 j wyk^ spisów zdawczo-odbiorczych, służący do rejestracji oteymanych spisów, prowadzony 

;;;;::::;::::,::w;sysMhiehurBęf^i:ęiągłę|,'narast^ąc^,:bęż;pódżMuną;iątąMęhdafżówę7'7!:!!!!:!:!!:!:!!!!:!!!!!:!:!!!!:!:!!
2) spisy zdawGzo-odbioreze: akt przekazanych do archiwum zakładowego na przechówanie, 

prowadzone w dwóch zbiorach;

a) zbiór piefwśzy - #0żóhy kolejMśći hthherów pórżądkó^Ch, pod którym^^
zostały, zątejestrow^e. w: wykazie spisów zdawczo-odbiorczy eh,: 7 7 7 7!! 7!.......................  .....
b) zbiór drugi - w ukła<kie wg jednostek organizacyjnych przekazujących dokumentację;

..3')..zbiÓrkartMostępmaniaakt;.................................................. .......................................................
4) spisy;akt wybrakowanych i przekazanych: do ;zniszęzeni;a wraz;z protokołami brakowania i; 

wydaną przez właściwe ai^cbiwum: ZgDdą :jego: dyrektora na zniszczenie dókuinentacji;
5) ewidencja materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum; państwowego.

!:!!;!:!2>!!!:!Je^h!ąrchiMniząl^adGwę;wykGrzystujęhMędżią;infoimątycżhe,:ó:.któtych7md^!^
...........3. ;rezygnuje się. z prowadzema. zbiorów, o :któryęh: mowa w. ust. .1 pkt 2. lit: b........................................

3, Środki ewidencyjne wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 nie mogą być wynoszone z sądu i są

...........przechowywane ^w archiwum■ ^żakładov^m;.........................................................................

...4, Gppuszęza się! stosowanie dodatkoiv^h środków!ewidencyjń)dh,!!ihnyę^^ !wyimeńióhe!
ust 1, jeżeli :przycżymają się do podniesienia efektywności funkcjonowania archiwum 

7 7777;;z^ądowęgo:777777777777777777777 77;;;;;;;;;;;;;;;;;777777
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Pódeżas przejmowania; dokiihtęhtąęji w postaci nieeięktronićżnej (trądyeyjrięj) lub informątyeznych 

nośników dMyćh! archiwista kólęjho:;!!!.!
Iji rejestoje spis zdawczo-odbiorczy w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych, który zawiera w

!:

!!!!7.!!!l!

!!!!!!!!!!!9



szczególności; |

a) Iczbę porządj<Gw% śtanóA^^ nr spisu zdawczo odbiGręzego - wg jego |

rejestracji w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych;, j
■■:'.!'''^y''::::^::::hj:datęprzejęciadókumehtaGjrjffżez;archi\\aiihyz^ładó\\^»'^''^'''''y''/!^''Tryryyr'''::^'''':'!:'^!.^

c) pełną nazwf jednostki organizac3ynej: sądu przekazigącg dokumentację^ a w przypadku i

gc^ akta l^y wytworzGnę przez inną jednostkę organiż^^ - ;naz^^^ tej j
i

jednosMórganiżac^r^ijednostki orgauizacyjr^, która dokumeritację^yytworzyła,: r
'!ld) 'UGzbępQ2:ycji;w!spisiev'^!^l!^^'^'!'^'^-'^^’’y^  i

..................... e): liczbę teczek aktowych.lub tomówteczek-w spisie;
;nąnosi:;na;;;spis:'.zdawczp:pdbięrc^; ;jego;iułmęi;;;;wymkąjący ;;2;;ppzycji;;w'^ks^ip-ąpi^^ 

zdawczo^odlńore^ch;..................... .........................................................................
3J podpisuje wszystkie egzemplarze spisów zdawczG-GdbiorGzych: (tr;^ w przypadku 

dokum.cntaęji kat, B i cztery w przypadku kat, A),, żwrąęająć jeden egżemplarż jediióstce 

::::;::::;:::::órgąniżać^nej';przekązid4cejdókumehtaqę;:::;.
4) Oznacza przejęte teczłci lub informatyczne nośniki danych sygnaturą archiwalną, składającą i

się z numeru spisu: zdawczo-odbiorczego wg wykazu spisów zdawczo-odbiorczych;; ;i .po;j 

znaku' łM^in - ^ - ń^eru pozy^ którym taczka aktowa iznajdnyę się ^ w ...........
^ ^^ ^^^ ^'zdawczo-odbiórezym, przy czym, jeśi teczka dzieh ;się^ na tomy^ nanosi identyczną sygnaturę

nakaźdy tomfezki^ dodatkowo obok sygnatury może umięśęić rmmef tomu;: |
5) Odnotowuje w spiSię MOrmacje 0 aktualnym miejsću przechowywania dokumentacji w

archiwum zakładowym ^np. nr magai^nu, regału, połk^;, informację tę mbże lakżę lunieścię; ; ^;;;;:
....................w-^kazde- spisów zdawczo-odbi-orGzyGh;...........................................................................................

6) w przypadku umieszczenia dokumentacji w pudłach - nanosi na pudła skrajne sygnatury 

iteczęk; ląktoyy eh' umięsZeżóhy eh; :w pudlach j przy: sygnaforże. dstą^
w nawiasie literę -"k” - lub inne oznaczenie informujące, że w pudle zn^dxye :się ostatnia 

....................teczka.akto wa iZ;'danego- spisu;............................................................................................................
7 j; odkłada po. egzemplarzu spisów do odpowiednich zbiorów, o któ^iyeh mową; w ;§; 15 ust; l pkt^

............. 8)...w przypadku: czwartego egzemplarza: spisu zdawczo-odbiorczego materiałów arGhiwalnyęh

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;(kat:A.)>po^ępiye;zgodmężę;wskązo^ąmi; własciwegp;ąrcłnwum;pMstMMpi;;;;i7ii

1.: Dokumentację przechov^waną w archiwum zakładowym można układąó:;
;;;;;;;;;;;;;;;;;; i);;;;; wdług ;;pódziąłu; m; ; poszężegóine;; j ędnosiki; ;Grgąhizacyjne; sądu,;; pozo śt^iąj ąc rezerwę; ;na 

................. przelmzywane-akta;..........................................................................................................................
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.2) według porządku ehronołogieznego ^ w iniarę wpły^ dokumeBtaeji, do; archiwum.
....... 2-....'Ukłąd - teczek aktowych: ;na ipółkaeh ■ może ■ być:..........................................................................................

1) pionowy - systemem bibliotecznym;
’^2)’'^^^po2ddmy-!systemehi!arc^iw^nyiłi'-!teGżka’ńa:tećżce,.księga’hakst^dże^'’’^!^”^!^!^^!^'^''!’'’'’^' V’ ................

3. Odrębnie przechowuje się na regałach; lub ich wydzielonych częściach;

................ ;1|...materiały-.archiwalne;.....................................................................................................................
2J dokumentaęj ę niearchiwalną kąt. BE5 0 i B 5 0;

4J skład mfórm^cznyeh. nośnikóWd^iy^^-............. .........................................................................

..............opąko Waniach ąrGhi walnych chroniących przed; ikurzeńi i. uszko dżemami mechanicznymi.........................
5. Przy wyborze iikładu tcczek aktowych oraz informatycznych nośników :^yeh w archiwum 

zakładowy należy wybrać rozwiązanie najbardziej ekonomiczne, uwzględniające właściwości 
::::':!:::::'^:!:':':::'pomieszeżea:arehiwumorazćeGhy:przeehbwywanej,.dolcumehta(yh:;;:;:;;”;;;;^^

..........Ex)zdzia!-V...........................................................................
Ząbezpieczenię, konserwacją oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zaldądpwym

d. Dokumentacja w postaci .nieelektronicznej (tfadyeyj nej) przechowywana w aióhiwum zakładowym: 
■pQWinna^byę;-w:miąrę:pQtrzęhy-;pć^lmyan:ąkon^iwą^^ ;

2>....Przez:konserwa<gę-rGzumiesię:...................................................... ...........................................................

i) działania profilaktyczne :polegające na stworzeniu odpowiednich warunków; pr2echGWywama,
■'o ■któiychmGwa.w"§'S^braz ;akreśowąykontrolę:zap5żeh;2:e;;śhony :grźybów';tideśhiQW^

.............. owadów i.gryzom;.......................................................... ................................................................

'. '.^'.zSz ■ ^kł^d^k, wymiąć; pżytych i zniszczonych mczek; i; pudeł ną nowe;
;;konserw^ę;;właŚQiw^;mąjąęą;ńa;cęhi;:zatezpięCzęnię;;ąkt;już;;częśęiowo:żnisżcżonych;prżęd;;;;;;^^

............. ;daiśzym ich-zniszczeniem...................................................................................................................

3. Gzpmośći konserwatorskie^ o których mowa w ust 2; pkt S^ po stwierdzeniu; potrzeby ich 

777; dokóhahia ;i; por zgłoszehiu; ;tegó; faktu; .właści wemu ;ąręhiwum państwowemu;;- dokonuj e; się; według:;;;;;;;;;;;;;; 
......:wskazówek tego-, archiwum...........................................................................................................................

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&zzzzzzzz:z:zzzzzzzz^
I - Przeprowadza się okresowe- przeglądy ihfoimatycżnych rióśhikGW dany eh zgromadźohyćh w ich 

;;składżie;i;:wykonuje'ićh;kopi.e;be:^ieeżeu^twa’.;.;;
2. Kopie bezpieczeństwa: przechowuje: się w sposób -umożliwiający ich szybkie odszukanie w

liZZ



ii'przypadku, gdy nie tna możliwości odczytania danych na tym nośniku, ńa którym zapisano je 

........pierwotnie;:...................................................................................................
3, W przypadku zapisywania kopii bezpieczeństwa na jednym nośniku, powmien on posiadać

4. Jeżeli nie jest możliwe wykonanie kopii bezpieczeństwa ze względu na uszkodzenie nośnika, 
odnotowuje się to w aktach sprawyy ż którymipowiązany jest: nośiiiky p^

I): imię ińażwiśko osoby sporządzającej adnotację;
”^!^’!^!^!^’!^!^^!2):!.!!datęśtwierdżenianśzkGdzemańbśńika;''r’''’^'''r':'::'::’'!y’':::':'’

3) informację wskazującą jednoznaeznie uszkodzony nośnik.

;j:
'•V

i?

■i'
.i:

..:j
1

i'

T-
;i.

T
i

:i........................................................ po.: ................................................
1. ijo porządkowania dokumentacji zgromadzonej; w archiwum zakładowym: w jatach wcześniejszych 

w stanie nieuporządkowanym, stosuje się odpowiednio przepisy mstrukcji kancelaryjnej ^ o ile nie
;tó;dókinńeina(yą^Jktórgiiybpiowadżęńiaa!pot^ądkówaniadkreśtaJy odrę^

2. Sposób porządkowania akt, które nie narastały i nie były tworzone w bezdziennikowym systemie 

^kancelaryjnym uzgadnia się z właściwym arehimim państwowym.:

i
‘
i

i;
■Y

1*
i
I

•i'

i;

w przypadku utraty części dokumentacji przechowywanej; w archiwiira żaklądó\^m na skutek 

włamama i kradzieży^ żalanią lub żńiśżężema w inny sposób, pówiadamia się o tym fakcie także 

właś(nwe-arehiwum:pans^0we.:

...I\
j;i.

1*

.. j;

Rozaział¥I
j

*;Wycojływanie dókumeritąęj i że stanu archiwuiri zakładowego

::
iW przypadku,: gdy sprawa zakończona została ponownie podjęta^ ą; jej doknmentącja znaj duje się

........ już w afćhiwrin:zakładpw}m, archiwista na wniosek.kierowmką jednos^^^ Organizacyjnej; wyeofuj.e

........ ją z archiwum.zakładowego i przekazuje do tej;:jednQśtki.
! ^V^^ !^J^ć0^ie: dokumentacji ;.z; ardiiwum'zakładowego:

l) sporządzeniu protokołu wycofania dokumentó^^ z ewidencji archiwum zakładowego, który
................ 'Zawiera:..........................................................................................................................
..................... a)...datę.wycoiania,....................................................................................................
..................... 'b):' " nr protokołu^..........................................................................................................

nazwę j;ędnośtkiórgąniżącyjń^,któr^ wyę^tałądGkumenukjęy!’!^!!^!^’'’'^!^'^’'^''’'!^’!^'^’^'^''^'^'^'^'^”^ 
d) tytuł teczld aktowej:, itytuł sprawy oraz jej oznaczenia: kanGeiaryjnet np. znak sprawy

?:

I:

i
ii<
j.

I

i.
i
i
i
i
I
i

V
I,
s
i

i'
i
i
i
i
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1*::

albo sygnaturę akt sprawy .sądowoądministraęyjnej;,
.......................e)' ■ ■ ■ sygnaturę' archiwain^-tęczki^akto wej^...............................................................

Q podpisy arehiwsty i.kierownika jediaóstid organizacyjnej wycofującej; akta;
; 2);;;;;umies^zeniu; informacji o;wyęof^ju; dokumentacji w ewid^eji; arehiwum;;pKaddwegd.:

............................. ^Rozdział Vn...............................
PrzeprOwądzstnie skontruiń w archiwum ząkłą dówyin

•V
t

'■V

1*

Ł Skontrum: dokumentacji przeprowadza; się ;na polecenie prezesa sądu lub odpowiednio Szefa; 
Kancelarii Prężęsą biaćzęlengO; 'Sądu Administmcyjnegp albo dyrektora woj^^^^zkiego sądu;

............ admiaistracyjnego-................................................................................................ ......
2, Przeprowadżenie^ skontrum powierza się komisji skontrowej, która sMąda się ęo najmniej

;;;;; ■;;;;;;;;;;;;;;;dwQćh;;G;^pnkOT,;:;;::;::;';;;:';;;;i;;^

3:. Skontrum dokumentacji polega ńa:
1) ;porównaniu zapisów w środkach ęwidencyjnych ze stanem faktycznym: dokumentacji

.................... drchiwiun^ żśikładóN^^;......................................................................................
2) śtmCrdzeniu 1 :wyjaśmeniu różnie między zapisami w środkacli ewidęnęjjnych, a stanem 

faktycznym dokumentacji w ąi*elumun:zakładowym;i ustdeniu;;ęwęntuąlnycb braków;
4. Z przeprowadzonego skontrum kornisj a skontrowa sporządza: protokóły który powinien zawierać w

............ śzczęgólności;.........................................................................................................................
1 j ;śpis nieodnaleziońej dokumentacji. .q .. ile. taicie brald stwierdzono - oraz wnioski:. w.tej.

....................sprawię;.................................................... ....................................................................
2)spis; dokiim^tącyk: ildóra me ł^łą ;tdęta w; środkach erndencyjnych,; a 21^

archiwum zakładowym ^ o; ile taki stan stwierdzono - oraz wnioski;w tej sprawie;
............3) ■ ■podpisyczłonków-kGmisjk.............................................................................................

!:
;i;
■!:

z

w
-I

..... !

1'

i;

•i;

. .i;
i:

I;

i;
i;

Udpsfępniąnie dpkumęntącjrpTOchowywąnęj w arcłuwum zaMadow^
•I,

.I:

:124.......
;1Udostępnianię dókuineritąGji przęchowyWanęj; w archiwum ńastępuj:ę w" :lGkąlu archiwum;

; ; ;^ ;żakł^^gd;;;;żgódhie ' z; ;§; ;;i,K;;;a;;;;w;.;;uż^adhiónyćh;;;wypądkąćh;:;;dóldimeh^a;;;móżę; ;;;;;; 
wypożyczana poza pomieszczenia archiwum,: ale w obrębie pomieszczeń danego sądu.

•:



ł

2, Dg udostępnienia i: wypożyczenia dokumentacji w eelach służbowych ^magana jest zgodą 

Metówinka jednostki Grgariiżaeyjnejy która dokumentację wytworzyła i zgromadziła lub przekazała 

do ąrehiwum zakładowego- W przypadlai, gdy nie ma takiej możliwość^ zgodę wydaje osoba
'^^^śpmmyąeadadzdr nad lunkcydridmhiemarGhi^rn w sądżm^' ^

3. Udostępnianie dokumentacji arcMwalnej dla celów innych niż służbowe oraz: wypożyczenie 

dolaHnentaeji poza ;sąd;;następuie za zgodą osoby sprawiijącej Ogólny nadzór nad ■archiwum: w 

sądżde,: udzieloną na wniosek kierownika Jednostki organizacyjnejy w której akta zostały

4^ Osoby raebędąee pracownikami sądu, występujące o udostępnieme dokumentacji, powinny 

.............wskazać' eeiudostępnieniawrazzuzasadnieniem.......... ...  ■ "

i

i

ł

i
i

ł

.............................................................................§-25.......................................................
W przypadku^ gdy W ^chiwum ząkładóvi^m nie wykorzystuje się narzędzi informatycznych 

Sposób,; ó którym: mó:^: w" § J 4. mit: 2 di i 3, i iakta i iudostępniehiai isię: i iiai i pódstawie „kąr^i: udostępnienia i d i i i 
akf’, zawierającej w szczególności:

1) wskazanie dokumentacji, która ma hyĆ udostępniona poprzez zamieszczenie danych; 
hłatWiająćyeh jej szybkie wyszukanie, na. przykład:
aj sygnatury archiwHnej; akt, o której mowa | 16 pkt 4 - ustąlaaej na podstawie 

egzemplarza spisu zdawcżO^odbiórcżego przecftóW^^egó wjędnpśtęe órganiżE^yjn^,

.................... która przekążałą :ąktą do ■ ■ąrćhi\^^' żąkładowegOy..........................................................................
bj jej oznaczeń kancelaryjnych ^ np. żiiaku spra^ afoo sygnątey akt

......................s^owoadrainistracyjnę},:..............................................................................................................
ej nazwy jednostki organizacyjnej, która akta wytworzyła, zgromadziła lub prżekaz^ai 

.i.ii..ii.i..iiiiiiiiiiiiiti):iiityitóu;tóe2kiąktęwy^.,i;;i,

............... e),., dat, skrajnych: dokumentacji;.........................................................................................................
2) : podpisu pracGwmka jednostid organizacyjnej; który chce z akt skorżystae oraz podpisu: jego

.............. kiemwnika;...............................................................
i.iiiiiiiiiiii3jiiiiidatyiiżłożeniak^y:udostępniahia.ąkt..................................................................................................

't

w
■;

•■f

i,:iiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iM-ii.ii ..ii
L Archiwum ząkłądpwe ud lub wypożycza tylko kompletne akta, a nie pojedyncze

............... ^ dokum enty ■ z ■ ni eh. -wyjęte,.:........................................................................................................................
2....Wypożyczając doktimentację można v^konać jej ikopię zastępczą: i żąehowąć ją w ąrehiwum

z^ładowym: do czasu zwrotu: dókumeniaćj i. 

i;: i i ; 3;; ;; W ;;magązymę::;ąrchiymm:iiw.iimiejscu,i zi którepi żóśtEdyiiiwyjęteiiiaEa
zawierającą podstawowe inforniacje o wypożyczonych aktach, w szczególności; sygnaturę

f

3;

I:
T4

i
i
i



archiwalną, sygnaturę alct spra^ sądowoadniinistrącyjnej, imię i nażwisko osoby, której akta 

......udostępniorło>datę udostępnienia.:- ................................................................................ ...........
4. Mie wóiiio wypożyczać dokumentacji uszlcodzonej: oraz środków ewidencyjnych. arcMwum

5. Informacje o udostępnieniu i wypożyczeniu akt odnotowuje się w ewidencji wypożyczeń 

udostępnień; archiwum z^ładowego

I.

i

...

^1...:iŁorzystąjący.z.dokumentaGjipQnosi,:pehią odpowiedżialnóść ża.śtan-udośtępmGńejJokumentaćji....
2.;;;;;isiieppuszGzaljne:jest:;;;;;;;;;;'.......  .......... .............. .......
.......;i).. :Wył4ę2anie:z udostępnionych akt pojedynczych pism:idokuni^ów-:..................................

2j przekazywanie :akt innym osobom: i jednostkom;organizacyjnym-
3j ingerowanie w treść udostępnianej' :dokum.entąęji poprzez usuwaftię, ;zaęieranie ..lub 

;.:hięupmMióną::;źmianę;^ąj^§ćyeh,śię;tam:ińfbrmaG)i;:.

I
I
I

5
f '
j'

1. Pizy żV^Óćie dDkumehtaćji do arĆhiMtm zakładowego archiwista sprawdza ich stan 

ć)^ótóv^je fakt zwócęnja na właściwej karcie udostępnienia akt -- w obecności zwracającego.
2. Jeżeli w magazynie archiwum użyto zakładki^ o której; mową w §/ 26 ust 3,. wkłądąjąc :zwró:cóne 

akta na ich: właściwe miejsce na:leży okładkę usunąć.

W dwóch egzempłarżach. Jeden egzemplaiz protokołu pozostaję w: archiwum zakładowymi a drugi 
przekazuje się kierownikowi jednostki organizacyjnej ^ która alaa wypożyczyła - w celu

... i
1
i
i\
\
{

\
i
}c
f

t

I

i

....................................................mEz.
W ostatnim miesiącu każdego półrocza archiwistą ;przęd.stąwi;a:kierownikom poszczególnych; jędnostęk; ;;;;;;;;;;! 

. ^: ofgąnizaeyjnyeh:.listę: akt; wypożyczonych.. przez. te. jędnostki:.i. n;ie. zwróconych mimo upływu, trzech 

miesięcy ód daty ich wypożyczenia, ż wiiióśldem ó zwrot wypożyczonych akt lub udzielenie infoimacji

; ■cędo;pFzewidywąnęgo;ięrmłnu;ićb..żMótnr:!::::!:;
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{Rozdział rX
•t

....... }Brakowanie akt
i

i
K
i

1. Do procedury brakowania ddkumentaeji niearcbiwalnej; innej niż akta
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śądowóadminiśtfaćyjriyćh stosuje się przepisy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dala 1:4 lipca 1983 o 

narodowym zasobie ąręhiwalnym i ai^liiwach oraz przepisy wydane na; podstawię 5 ust. :2 i 
ust. 2b przywołanej ustawy.

2. Db procedury brakdw^ia dokumentacji hiearćłuwaińq ala spraw sąddwadmihistraejjnyęh oraz^^^^^^ ^^^ 
pomocy ewidencyjnych do: tych akt stosuje się odpowiednio aft. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 

lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przepisy wydane na podstawie art, 5 

ust. 2 i ust. 2b przywołanej ustawy oraz piz;episy '^dane ńa podstawie art. 12a § 8 ustawy z dnia 

^ ^:^::::’Msierpma2Q(J2n; :“ Prawo dpostępbwaniuprzed smarni admihishacyjnynu. '.......................................

i
i
i
i

‘1

i

i....
i
I

i
i
i
}
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L Brakowanie dokumentacji; mę zgromadzonej; w aręhiwtmi zakładowyni iniejuję
archiwista poprzez regularne typowanie dokumentacji przeznaczonej dó brakowania.

2. Dokumentacja nłearęhiwalha podlęga brakówaniii po upływie okresu przechowywanią 

;;;;;;;:;;;wyi^acżbhep;;pizępisami^pramdj^':iihaGie:waitGŚci'prąktyęzhej!iydowodówęj^^:':'::!'''':':^'''::^7:'^:::'::::::^

■ 1!
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Cźyiihbśęi związane z brakowąriięm ąłct polegają w szęzegó&ości na:
1) przejrżeniu środków ewidencyjnych archi%vum zakładowego w celu wytypowania akt, 

których okresy przecdmwywania już ininęłyl
2) : sporżądżeniu: śpiśu: tych: akt: zgodnie że wzorem wynikaj ącym z: przepisów wydanych na

podstawie aft; 5 ust. 21:2b usta^ z dńia 14 lipca 1983 o narodowym żasobię ąfchiwaihym 1 : ! ^ ^ y 
.......................archiwach;.........................................................................................................................................

3) ; przedstawieniu tego ;spisu kierownikom tych jednostek organizacyjnych, JctÓrych
dokumen^cy a zostóła: y^ypOwaha; do; brakowania w; celu hkćepta^l żóf^ :.pre^^ 

zatwierdzenia, przy czym, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie czasu 

przechowy wania dokumentacji ;ni;earchiwainej uj ętej; w spisie;;

................4);...^st^iemu:--z--wnh^kięm;; p;;;wy^nie;;;;.zgpdy ną; Itą^akowanie;;dó;;dyrektora; 'wła^iwegG;;;

.......................archiwum: państwowego praż. spisem • dokumentacji; podlegającej brakowaniu - zgodnie
przepisami wydanymi na podstawie art, 5 ust 21 2b ustav^ z dnia 14 lipca 1983 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i^9doyymząsobie;ąrchiwdnym;,i:aręhiwach;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';'';;;;;;;';';;';''.;;''.
................5); po uzysfcąniU;zgody. d5^ę;ktora. archiwum :pąństwowego;- przekazaniu: wybrakowanych akt do
.......................zniszczenia;............................................................................................................................

6): naniesieniu w środkach ewidenęyjńyGll ąfęhiwum 2;ąkładGwęgG ńumęru :żgody i daty 

.......................fizycznego' 'zniszczenia akt^....................................................................................................

!
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;i. Jeżeli w wyntkii procedury brakowania dokurnentacji ńiearehiwalnej właściwe miejścowo 

archiwum państwowe uznało Część lub całość tej dokumentacji za materiały archiwalne; archiwista 

zobowiązany jest do jej uporządkowania, jeśli dokumentacja tego wymaga, 
śpoir^żeriia no^gć.. Spisu. zdawć^rodbłoreżego,! ^ który! rejestiijje!! w! ^każie! ^spisów:! zdawćżó-!!!!!!!!!!!!!!! 
odbiorczych.

2. dokumentacja ż ;prQcedury brai<ówania dokumentacji niearehiwalnej przechowywana jest w 

..........;archiwum: zakładowym....................................................................................................................

1

Ro2d2iałX
Przekazywąnie materiałów arehhyąlnydi dp archiwum pastwowęgp

:1. Przekazywanie do właściwego arehiwum panstwówegó materiałów archiwalnych innych niż akta 

, ! !!!!!!!!!!!!spraw!!sądowQadmińiśtiaGyjnyęb!hastępuje! na podstawie^przepisów!art !!5: usta^^^;z!dńia!14dipc 

1983 o narodowym zasobie arćhiwalnym i archiwach oraz przepisów wydanych na ich podstawie.
; ; ; ; 2.; ;; ;Fr2ekazywanie; do: właściwego archiymni p^istwowego materi^^
...........ąkta apraw sądpwoadmMstracyjnych oraz ewidencyjnych ;pomocy do ^ch akt następuję

Odpowiednio: na podstawie pi^episów- art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie 

archiw^hym i arćhiwadi, pr^ wydąnyęh ną ich podstawie pmż p^ępiśdw' y^dahych na'
podstawie: :art. l2:a -§ 8 -ustawy z dnia 3Q sierprim: 2002 r. - Prawo o postępowaniu: przed sądami

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

................................................................f35....................................................................
!!! i.!!!! Po prżekazmu materiałów arćhiMlhyeh :dQ! archi wihh panstrowego! !arćhi wista! odnotowuje!!!!!!!!!!! W
....... ewidencj i ;archiwińr zakładowego datę pi-zekażańia tych materiałów.............................................
; ; 2r; ; : ppkumęntacją; Z';;;pi-zekazywania materiałów ąrchiwdnyeh do ^chiwum państwowego^ 

!!,!'!!!!!!'!! P^z^ęhowy wana; jest :przez: ;archiwum zakładowe.;;.....................................................................

RozdzialM

Sprawozdawczośę archiwuin zakładowego

!!:!!!:!!:§!36.::::::::::

1. Kierownik ;areMwum zakładowego lub pracownik wykonujący pracę w archiwum izakłado-^m,: o 

którym mowa w § 4 ust. 6, sporządza sprawozdanie roczne z działalności archiwum ^Lkładowego i
........... stanu doldimeniucjl w arć^^ zakładOt^hi!!w pieiWszym!!kwa!rtale!!!roku!!:ńaśt^ńeg6,!! które:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

przedstawia do weryfikacji osobie sprawuj:ącej :fiinkcj:ę koordynacji, i nadzoru, o której mowa w §

....17...
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5 ust. 3, a nastanie do akcejptacji Odpowiednio Szefowi Kanelarii Prezesa Naczelnego Sądu 

Admimstraeyj nego ^bó dyrektorowi woj ewódzkiego sądu^ adrninistraGyjnegó . Po akeeptacji 
sprawozdanie^ przekazywane^ jest właściwemu archiwum państwowemu do wiadornośei.

Sjpiawożdahiu zamieszcza się
1) imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby sporządzającej sprawozdanie;

........2)....opis iokalu; archiwum: zakładowego;........................................................................................
3) liczbę jednostek: aktowych i meńow bieżących dokumentacji przejętej z jeduGstek 

::drgarużacghych ^ w podziale;ham aręhiwalhępdbkumenta^ę hiearchiMih^!
....... 4): liczbę: i metry bieżące nośmków pizęjętych ze składii informatycznych nośników danych;;...............

kor^staj^ącycht
ó) liczbę jednostek aktowych i metrów bieżących materiałów archiwalnych przekazanych do 

archiwum ipaóstwo wego;

•I*
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................................ RozdziałXII................................
Póśtępówahie z dokumentacją archiwum żakladówegó 

w prżypądto reorganizacji lub ustamą działalności sądu

i

i

....... I

I

1

1 ■ w przypadku wszczęcia dżi^an zmierzających do.' reorgamżacji^ sądu i przęjęcm cMości lub 

części.’kbtnpctęhcjł:''prżęż" inną !:j^nośtkę.:Orgahiząc}^h^:^żawiadamia:::sięydjtym!:fak 

..............dpektórawłaściwegoarćhiWuin pamtwOwego^.......................................................................
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

: :: :::3:.:przypadku; zaprzcstmia: :dzialalności sądu i:. ustaleniu jego; prawnego : następcy, 
dokumentację archiwum zakładowego :oraz: jego ewidencję przejmuje prawny następca, 

:;:;;;;;;::;;;:;;;:::;;;chyba;:że;tiryb pośtępo^ńiazid^męntącją sądu będą;ókfęsląły.od)^bhę przepisy.'
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Załącznik OT .1 do ins.triikcji

Warunld wlgotnóści i temperatury 
w pomieszczeniaęh magazynowych archiwum zakladow^o •?

-Właściwa;;;;;;;;;;;;
temperatura 
powietrza (w 

stopniach 
Gełsjus;^)

Dopuszczalne 
Wdania 
dobowe 

wilgotności 
;:^giędiie];;;;; 

powietrza (w

[dopuszczalne 
Wahańia dobowe 
temperatury 
powietrza (w 
stopniach

::::Gę!sj;usza):::::::

aściwa wilgotność
;;';';;';';;wzgi^na;;;;;;;;:;

powietrza (w i:
...........................Rodzaj dbkuihehtaćji

maks. ihin. maks.mm i

1. [Papier 14 18 2 30 50 3 \
2.... Dókuńieńtąęją......

audiowizualna f

"12a. Fotografia cżarno-
....... Mała: (negatywy i..

: :: : pozytywy); : ;
.3. ,1:8 50 i2: 20 5-

2b, ^Fotb^afią kblbrbwa 
(negatywy I 
pozytywy), taśma 
filmowa

20 503 18 2. 5
i •

I.. 2c, Taśmy magnetyczne
....... do analogowego......

zapisu .obrażii lub
i

g- 18 .......2 20 50 ••5

3; ilnformatyczne nośniki • 
.......:danych.......................... 12 18 2 30 40: 5:

.......I
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