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Informacja nr 12
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
z dnia 22 grudnia 2011r.
w sprawie usytuowania archiwum zakładowego
i przypisania zadań koordynatora czynnościkancelaryjnych

Zgodnie z $ 4 ust. 3 instrukcji archiwalnej, stanowiącej załącznik nr 6 do
rozporząd'zenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2071.t. w sprawie
instrukcji kance1aryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizaĄi i zakresu dziatania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 1.4,poz.
67 i Nr 27, poz, 140) archiwum zakładowe jest komórką organizacfną lub
samodzielnymstanowiskiempracy.Zkolei$2ust.2i3instrukcjikancelaryjnej,
stanowiącej załączntknr 1 do tego rczpotządzenia stanowi' iż do bieżącegonadzoru
nad prawidłowościąwykonywania czynnościkancelarfnych kierownik podmiofu
wyznacza koordynatora czynności kancelaryjnych powierzając tę funkcję
archiwiście.Archiwistą jest natomiast pracownik podmiotu realizujący zadania
archiwum zakładowego.Zadania te wymienia się w $ 5 instrukcji archiwalnej.
Na podstawie ww. przepisów moż1iwe są różne warianty zorganizowania
spraw kancelaryjnych i archiwalnych przez podmioĘ będące adresatami tego
rozporządzerier,w zależnościod wielkości podmiotu, ptzyjętej organizacji pracy/ a
nawet predyspozycji pracowników oraz po uwzględnieniu zaleceń właściwego
miejscowo archiwum państwowego, na przykład:
Wariant nr 1
Archiwum zakładowe to samodzielne stanowisko pracy. Zatrudniony jest tam jeden
ten jest jednocześnie koordynatorem czynności
pracownik. Pracownik
kancelarfnych.
Wariant nr 2
Archiwum zakładowe to samodzielne stanowisko pracy, Zatrldniony tam
pojedynczy pracownik nie jest koordynatorem czyrmości kance1aryjnych.
Wyznaczony koordynator czynności kancelarfnych jest pracownikiem innej
komórki organizacfnej, a1e realizującym w części niektóre zadania archiwum
za|<ładowego,
o których mowa w $ 5 instrukcji archiwalnej.

Wariant nr 3
Archiwum zakładowe to komórka organizaryjna zatrudniająca kilku pracowników i
jeden z nich jest wyznaczonym koordynatorem czynnościkancelaryjnych'
Wariant nr 4
Archiwum zakładowe to komórka organizacyjna zatrudniająca kilku pracowników.
\Nyznaczony koordynator czynności kancelaryjnych jest pracownikiem innej
komórki organizacyjnej realizującym w części niektóre zadania archiwum
zakładowego,o których mowa w $ 5 instrukcji archiwalnej.
Wariant nr 5
Archiwum zakładowe funkcjonuje w ramach określonejkomórki organizacyjnej,
a prowadzenie archiwum zakładowego przypisane zostato jednemu z pracowników
tei komórki. Pracownik ten jest jednocześnie koordynatorem czynności
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Z powyzszego wynika, iz zasadniczo powinno dążzyćsię do tego, aby
archiwum zaktadowe było odrębną komórką organizacfną lub odrębnym
organizacyjnie samodzielnym stanowiskiem pracy. Dopus zczalne jest jednak
jednostkach organizacyjnych' gdy
rozwiązante, w szczególności w mĄch
obowiązek prowadzenia archiwum zaktadowego zostanie przypisany do okreś1onej
komórki organizacyjnej. Przy takim rozwiązaniu Zadanie prowadzenia alchiwum
zdktadowego naIezy obowtązkowo przypisać jednemu z pracowników tej komórki,
w których będzie
Przy czym powinien on mieć wyz^aczone dni i godziny plary,
zajmowałsię prowadzeniem archiwum (kwestie te na1eżyuregulować np. w opisie
stanowiska pracy). Tym sposobem, w ramach tej komórki organizacfnej, powstanie
stanowisko pracy, któremu zostanie powierzone zadanie prowadzenia archiwum
zakładowego. Funkcję koordynatora czynnościkancelarfnych powierza się ww.
oracownikowi.

