
ARCHIWIZACJA 

DOKUMENTÓW 



WAŻNE!!!! 

Wszystkie teczki z aktami, nawet po załatwieniu 

sprawy, muszą być przechowywane w firmie 

przez jakiś czas. Część z nich ma znaczenie 

archiwalne, np. dane dotyczące zatrudnienia,  

i musi być odpowiednio zarchiwizowana, czyli 

oznaczona i przechowywana 



Sposób mierzenia metra bieżącego dokumentów 
 



SPIS TREŚCI: 
 Rozdział 1      Przepisy ogólne 
 Rozdział 2      Organizacja i zadania archiwum zakładowego 
 Rozdział 3       Lokal archiwum zakładowego 
 Rozdział 4       Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego 
 Rozdział 5       Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej 

    dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji 
 Rozdział 6       Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum 

     zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w   
                               archiwum     zakładowym 
 Rozdział 7       Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w  

     archiwum       zakładowym 
 Rozdział 8       Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum    

                         zakładowego 
 Rozdział 9       Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej 
 Rozdział 10     Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum 

                  państwowego 
 Rozdział 11     Sprawozdawczość archiwum zakładowego 
   

 

INSTRUKCJA ARCHIWALNA 

ZAŁĄCZNIK Nr 6  do instrukcji kancelaryjnej - ksero 
 



Organizacja i zadania archiwum zakładowego 

 
Archiwum zakładowe jest komórką organizacyjną  

lub samodzielnym stanowiskiem pracy. 

 

Do zadań archiwum zakładowego należy: 

 

   przejmowanie dokumentacji 

   przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej       

      dokumentacji  oraz prowadzenie jej ewidencji, 

  przeprowadzanie skontrum  dokumentacji, 

  porządkowanie-przechowywanej dokumentacji   

 przejętej w latach wcześniejszych w stanie     

 nieuporządkowanym, 



 udostępnianie przechowywanej dokumentacji, 

 wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum 

zakładowego w przypadku wznowienia sprawy  

 poszukiwanie w dokumentacji informacji  

 inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej 

oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu, 

 przygotowanie materiałów archiwalnych do 

przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego 

archiwum państwowego, 

 sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności 

archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w 

archiwum zakładowym, 

 doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie 

właściwego postępowania z dokumentacją 
 



Za prawidłowe przechowywanie 

dokumentacji odpowiada kierownik 

jednostki organizacyjnej, dlatego ważne 

jest prawidłowe usytuowanie  

i wyposażenie lokalu przeznaczonego na 

archiwum zakładowe/składnicę akt. 

W instrukcji archiwalnej są wszystkie wytyczne jak ma to wyglądać (ksero)  

 

LOKAL ARCHIWUM 



Kategorie archiwalne 

Akta dzieli się pod względem ich wartości archiwalnej 
na dwie kategorie: 

 - materiały archiwalne oznaczone symbolem „A" 

 - dokumentację niearchiwalną oznaczoną symbolem 
„B" 

 
 Materiały archiwalne w rozumieniu artykułu  
l ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, póz. 173) są 
to akta mające znaczenie jako źródło informacji o 
wartości historycznej. Stanowią one część składową 
państwowego zasobu archiwalnego, są przeznaczone 
do wieczystego przechowywania. 

 



Dokumentacja niearchiwalna są to akta posiadające 

jedynie czasową wartość praktyczną, z tym: 
• symbolem B z dodaniem cyfr arabskich oznacza się akta, które po upływie 

ustalonego w rzeczowym wykazie akt okresu przechowywania, mogą być 

przekazane na makulaturę. Okres ich przechowywania liczy się w pełnych 

latach kalendarzowych, poczynając od pierwszego stycznia roku następnego po 

załatwieniu sprawy (np. Akta spraw załatwionych  

w ciągu 1999 r., oznaczone symbolem B5, mogą być przekazane  

na makulaturę po l stycznia 2005 r.), 

• symbolem BE oznacza się akta, które po upływie obowiązującego okresu 

przechowywania, powinny być poddane ekspertyzie właściwego archiwum 

państwowego, które może dokonać zmiany kategorii tych akt uznając je za 

materiały archiwalne, 

• symbolem BC oznacza się akta manipulacyjne, które po pełnym 

wykorzystaniu do prac bieżących mogą zostać przekazane na makulaturę 

bezpośrednio z komórki organizacyjnej, jednak pod kontrolą osoby 

prowadzącej archiwum zakładowe w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym. 
 



 Materiały archiwalne kat. „A" przechowuje się  
w archiwach zakładowych przez okres 25 lat. Po 
upływie tego okresu materiały archiwalne 
przekazuje się do właściwego archiwum 
państwowego. 

 Dokumentację niearchiwalną kat. „B" archiwum 
zakładowe przechowuje przez okres ustalony dla tej 
dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

 Szczegółowy podział akt na kategorie oraz terminy 
ich przechowywania ustala się w wykazie akt. 

 Wykaz akt stanowi rzeczową klasyfikację akt 
powstających w toku działalności zakładu pracy, 
uwzględniającą zarazem podział akt na kategorie 
archiwalne.  

 



•Dokumentacja kategorii A (materiały archiwalne), 

•Dokumentacja niearchiwalna kategorii BE50, 

•Dokumentacja niearchiwalna kategorii B50, 

•Dokumentacja niearchiwalna kategorii B25, 

•Dokumentacja niearchiwalna kategorii B20, 

•Dokumentacja niearchiwalna kategorii B10, 

•Dokumentacja niearchiwalna kategorii B5, 

•Dokumentacja niearchiwalna kategorii B3, 

•Dokumentacja niearchiwalna kategorii B2, 

•Dokumentacja niearchiwalna kategorii Bc. 

 

Kategorie dokumentacji: 
 



W szczególnie uzasadnionych przypadkach archiwum 

państwowe może dokonać zmiany kategorii 

dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, uznając ją 

za materiały archiwalne. 

 

Akta zaliczane do kategorii archiwalnej A nie mogą być niszczone, 

muszą być przechowywane w archiwum zakładowym, potem 

archiwum państwowym - mają wartość historyczną. Każda firma 

powinna mieć tzw. jednolity rzeczowy wykaz akt, który podaje 

właściwe dla firmy hasła klasyfikacyjne i kategorię archiwalną przy 

hasłach, dla których zakłada się teczki. W wykazie akt wskazane 

jest jaką kategorię archiwalną mieć będzie dokument o danym haśle 

klasyfikacyjnym dla komórki macierzystej i innyc 



Przykład:  

Jak będą archiwizowane dokumenty określone hasłem 

klasyfikacyjnym Zarządzanie akcjami spółki? 

 

Hasło to ma symbol liczbowy 0170, gdzie 

kategoria archiwalna w komórce macierzystej jest 

określona jako A, a w innych komórkach Bc. 

Kategoria A oznacza, ze w komórce organizacyjnej, 

która jest bezpośrednio odpowiedzialna za 

zarządzanie akcjami, dokumenty 

należy  przechowywać 25 lat, następnie oddać do 

archiwum państwowego. Kategoria Bc oznacza że 

po zakończeniu sprawy materiały można oddać na 

makulaturę 

 



 dokumentacja jawna - dokumentacja nie zawierająca informacji niejawnych 

objętych klauzulami tajności, 

 dokumentacja niejawna - dokumentacja zawierająca informacje niejawne 

stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, chroniona, 

 dokumentacja ściśle tajna - dokumentacja zawierająca informacje niejawne 

stanowiące tajemnicę państwową, objęta klauzulą „ściśle tajne", 

 dokumentacja tajna - dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące 

tajemnicę państwową, objęta klauzulą „tajne", 

 dokumentacja poufna - dokumentacja zawierająca informacje niejawne 

stanowiące tajemnicę służbową, objęta klauzulą „poufne", 

 dokumentacja zastrzeżona - dokumentacja zawierająca informacje niejawne 

stanowiące tajemnicę służbową, oznaczona klauzulą „zastrzeżone". 

Dokumentacja jawna i niejawna 
 



POZOSTAŁE POJĘCIA 

o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej -polega na ocenie jej 

przydatności dla celów praktycznych, wydzieleniu dokumentacji 

nieprzydatnej i przekazaniu jej na makulaturę, 

o kwalifikacja archiwalna - ocena wartości dokumentacji przez 

zaliczanie jej do odpowiednich kategorii archiwalnych i nadanie 

jednostkom archiwalnym stosownych symboli kwalifikacyjnych, 

o jednostka archiwalna - odrębna fizycznie jednostka 

dokumentacji (księga, teczka, poszyt, mapa, fotografia, krążek 

taśmy magnetofonowej i filmowej, dyskietka itp.), 
 



o klasyfikacja - podział dokumentacji na grupy rzeczowe ustalone przez twórcę 

zespołu w jednolitym rzeczowym wykazie akt prze nadanie jednostkom 

archiwalnym stosownych symboli klasyfikacyjnych, 

 

o komórka merytoryczna - właściwa komórka organizacyjna aktotwórcy, do zadań 

której - zgodnie z regulaminem organizacyjnym - należy ostateczne opracowanie 

pod względem merytorycznym danej sprawy i która powinna posiadać całość 

materiałów (akt) w tym zakresie, 

 

o komórka organizacyjna - departament, biuro, zespół, wydział, referat lub inna 

komórka wewnętrzna w instytucji, porządkowanie materiałów archiwalnych - 

polega na prawidłowym ich ułożeniu wewnątrz teczek aktowych, ich opisaniu, 

nadaniu właściwego układu, 

 



o składnica akt - komórka wewnętrzna gromadząca i przechowująca z 

reguły tylko dokumentację niearchiwalną, znacznie rzadziej także 

materiały archiwalne dziedziczone lub zdeponowane innych twórców, 

 

o sygnatura archiwalna - znak rozpoznawczy nadany jednostce 

archiwalnej, umożliwiający jej zidentyfikowanie: w archiwum 

zakładowym, 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, 

 

o symbol klasyfikacyjny - oznaczenie cyfrowe hasła klasyfikacyjnego danej 

grupy spraw ujętej rzeczowym wykazem akt, który stanowi jednocześnie 

część składową znaku akt, 

 



o symbol kwalifikacyjny - oznaczenie literowe kategorii 

archiwalnej danej grupy spraw ujętej rzeczowym wykazem akt: 

„A" dla materiałów archiwalnych oraz „B" i „BE" z dodaniem 

cyfr arabskich, a także „Be" dla dokumentacji niearchiwalnej; 

cyfry arabskie określają okres obowiązkowego przechowywania 

akt, 

 

o zespól archiwalny - całość kancelaryjnej produkcji aktowej, 

niezależnie od jej formy, powstałej w trakcie wykonywania przez 

jednostkę organizacyjną jej zadań statutowych, 

 



o znak akt - zespół symboli określających przynależność akt danej sprawy do 

określonej komórki organizacyjnej i do określonej grupy rzeczowego wykazu 

akt, 

o znak sprawy - zespół symboli określających przynależność sprawy do 

określonej komórki organizacyjnej i do określonej grupy spraw, 

o archiwum zakładowe - wewnętrzna komórka w jednostce organizacyjnej 

(zwykle państwowej) mająca za zadanie gromadzenie, przechowywanie 

ewidencjonowanie, zabezpieczanie i udostępnianie całości zbioru 

dokumentacji (kat. „A" plus kat. „B") jednostki organizacyjnej uznanej za 

wytwarzającą materiały archiwalne tworzące jego zasób archiwalny, oraz 

okresowe brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie 

materiałów archiwalnych, w określonym prawem czasie lub w razie 

likwidacji, do archiwów państwowych. 

 



Przed przekazaniem akt do archiwum pracownik biurowy 

przegląda je i porządkuje, wykonując następujące czynności: 

 usunięcie akt kategorii Bc, 

 usunięcie zbędnych egzemplarzy (ew. brudnopisów) pism, 

 ułożenie akt wewnątrz teczek według liczb porządkowych 

spisu spraw, 

 ułożenie chronologicznie pism zaliczonych do akt jednej 

sprawy, poczynając od pisma rozpoczynającego sprawę 

 włożenie do teczek spisu spraw, 

 opisanie teczek na zewnętrznej stronie okładki. 

 



ROCZNY HARMONOGRAM PRAC ARCHIWUM 

ZAKŁADOWEGO 
 

Miesiąc Zadania 

STYCZEŃ wydzielanie akt kat. B, których terminy przechowywania już minęły 

LUTY 
prace komisji brakowania akt, sporządzanie wniosków na brakowanie akt, przekazywanie akt na 

makulaturę po otrzymaniu zgody archiwum państwowego 

MARZEC 

KWIECIEŃ 

współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania akt do przekazania 

archiwum zakładowemu i opracowywanie przez te komórki spisów zdawczo-odbiorczych 

MAJ I 

CZERWIEC 

przejmowanie akt z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego 

LIPIEC, 

SIERPIEŃ, 

PAŹDZIERNIK 

porządkowanie akt w archiwum zakładowym i ewentualna ich konserwacja, listopad należy 

przeznaczyć  

LISTOPAD 

przekazywanie akt kat. A do archiwum państwowego (wg Szczepaniaka ta praca powinna 

powtarzać się co 5-10 lat, wymaga systematycznego przygotowania dokumentacji aktowej do 

przejęcia przez archiwum państwowe z jednoczesnym przygotowaniem spisów zdawczo-

odbiorczych 

GRUDZIEŃ 

scontrum (przegląd) magazynów archiwalnych, oznaczające stwierdzenie stanu zawartości w 

oparciu o posiadane środki ewidencyjne oraz zaktualizowanie ewidencji akt i przygotowanie 

miejsca w magazynach na nowe nabytki w I kwartale następnego roku 



Ćwiczenie 

1. Sporządź opis teczki aktowej. 

2. Wypełnij kartę i księgę udostępniania akt 



Oczywiście prace związane z udostępnianiem akt do celów 

urzędowych lub naukowych archiwum zakładowe realizuje w 

miarę potrzeby w ciągu całego roku. 

Fragment karty (ksero) 

  Karta udostępniania akt nr ............... **) 
Pieczątka komórki organiz.   **) **) 

Data .......................... 2........ r. T e r m i n    z w r o t u    a k t 

             Proszę o udostępnienie *)    –    wypożyczenie *) akt powstałych w komórce org. 

......................................................... z lat ........................... o znakach 

...................................................................................................... i upoważniam do ich wykorzystania *)   –   

odbioru *)                             Pana (Panią *) ....................................................................... ....................... 

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

                                                                                        Podpis 

             Zezwalam na udostępnienie *)  –  wypożyczenie *) wymienionych wyżej akt. 

    Data i podpis 
*) Zbędne skreślić  *) Wypełnia archiwum zakładowe 



Lp. Data Nazwisko i imię 

korzystającego z akt 

Komórka organizacyjna 

lub zakład pracy 

Znak 

akt 

Podpis 

korzystającego 

z akt 

1 2 3 4 5 6 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

KSIĘGA UDOSTĘPNIANIA AKT 
(ksero) 




