
Poznań, dnia 28 września 2018 roku 

DOP-0212-98/18 

 

 

 

Zarządzenie nr 98/2018 

 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 z dnia 28 września 2018 roku 

 

 w sprawie: wprowadzenia przepisów kancelaryjnych. 

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania 

i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743) oraz § 42 

ust. 4 i 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się,  

co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się do stosowania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu: 

1) „Instrukcję kancelaryjną”, zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe w Poznaniu, 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2) „Jednolity rzeczowy wykaz akt”, zatwierdzony przez Archiwum Państwowe w Poznaniu, 

zwany dalej wykazem akt, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

3) „Instrukcję archiwalną”, zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe w Poznaniu, 

stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

 

Dokumentacja wytworzona i zgromadzona przed dniem wejścia w życie niniejszego 

zarządzenia, podlega ponownej klasyfikacji do kategorii archiwalnych określonych 

w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w § 1 pkt 2, jeżeli dotychczasowe 

przepisy określały niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej 

przechowywania. 

 

§ 3 
 

Tracą moc: 

1) Zarządzenie nr 12 Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu z dnia 19 maja 1978 r. 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt 

oraz instrukcji archiwalnej 

2) Zarządzenie nr 130/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 7 

października 2009 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych, 

3) Zarządzenie nr 170/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 

grudnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/2009 Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia 

przepisów kancelaryjnych, 



4) Zarządzenie nr 160/2010  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  z dnia 

31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/2009 Rektora 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia przepisów kancelaryjnych. 

 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia zatwierdzenia 

dokumentów, o których mowa w § 1, przez Archiwum Państwowe w Poznaniu. 

 
 

 

Rektor 

  /-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 

 

 

 


