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ZAIrZĄDZENIENr ..1].'
NACZELNEGo DYREKToRA ARCHMÓW PAŃSTWoWYCH
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' dnia........r........
) f.h..!.
!:!,!.:
I ................201r
r.
w sprawieupoważnieniadylektorów archiwów Państwowychdo zatwierdzania
instrukcji określających
zasadyi tryb postęPowaniaz dokumentacią

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnymi archiwachpz U ' z 2006r. Nr 9Z Poz. 673,z p6źn.zrn.1)zarządzasiq.co
nastęPuje:

s1
1. Upoważnia się dyrektorów archiwów PaństwowycĘ podlegĘch Naczelnemu
Dyrektorowi Archiwów Państwowyd! wymienionych w wykazie stanowiącym
załącznik do zarządzeń4 do zatwierdzania, zgodnie z właściwościąmieiscową tych
archiwów, instrukcji okeślających zasady i tryb PostęPowania z dokumentacją
jednostkach
w organach
państwowych,
państwowych
ol8anifacyjnych
i samorządowych jednostkachorganizacyjnych,zwanych dalej ,,instrukqami,,'
2. Upoważnienią o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do instrukcji:
1) opracowywanych wspóJrriedIa:
a) urzędów
obsfugujących ministrów
oraf jednostek or8anizacyjnych im
podlegĘch i przez nich nadzorowanycĘ
b) urzędów obsługujących centralne ol8any państwowe oraz jednostek
organizacyjnychim podlegĘch i przez nie nadzorowanycĘ
c) centralnych jednostek or8anŁacyjnych oraz jednostek olganizacinych im
podleg\ch i przez nie nadzorowanych,
jednostek
d)
organizaryjnych nadzorowanych i podlegĘch Plzez minisfuów lub
inne centraLne organy Państwa;
2) dla organów i jednostek olganizacyjnych, wymienionych w alt. 6 ust. 2a ustawy
z dnia 14lipca 1983r. o narodowl.rn zasobie archiwaln).m i archiwach;
3) dla archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
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W sprawach określonychw s 1 ust' 2 or8alem właściwymjest Naczelny Dylektor
Archiwów Państwowych'

s3

Zatządzenie wdtodzi w życiez dniem PodPisania,.
NACZELNY DYREKTOR

ARcHI}qÓw PlŃsTWoWYcH
,l4c/,ą.
\'
stą.wot|LitRądoń

, Niniejsze zarządzenieb}'ło
PoPrzedzone decyią Nr 4 Naaelne8o Dyrektora Afchiwów Palistwowych z dnia 3 maica
2003r' w sPrawi€ uPowaźnieńadytektorów archiwów Państwowych do wykonywania w imieniu NaczelnegoDyrektora
Archiw&Ą' Państwowychniektórych zadań należąrychdo zakresuie8o &iałmia'
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WYKAZ ARCHIWÓW PAŃsTwowYcH,
którychdyrektorzysąupoważnieni
do zatwieldzaniainstrukciiokreślających
zasady
i Ęb Postępowania
z dokumentacią
w organachpaństwowych,
państwowych
olganizacfnychi samorządowych
otganizacyinych
iednostkach
Iednostkach
1. Archiwum Państwowe w Białymstoku
2. Archiwum Państwol'e w Byd8oszczy
3. Alchiwum Państwol'e w częstochowie
4' Alchiwum Państwort'ew Elblągu z siedzibą w Malborku
5' Archiwum Państwowe w Gdańsku
6' Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
7' Archiwum Państwowew Kaliszu
8' Archiwum Państwowe w Katowicach
9' Archiwum Państwowe w Kielcach
10.Archiwum Państwovr'ew Koszalinie
11.Archiwum Państwor,Ąr'e
w Krakowie
12.Archiwum Państwowe w Lesznie
13.Archiwum Państwowe w Lublinie
14.Archiwum Państwowe w Łodzi
'l5'
Archiwum Państwowe\^ol5lty'nie
16' Archirt'um Państwowe w opolu
17.Alchiwum Państwowe w Piohkowie Trybunalskim
18' Archiwum Państwowe w Płocku
]9' Archiwum Pańshvowew Pofnaniu
20.Archiwum Państwowe w Przemyślu
21' Archiwum PańsMowe w Radomiu
22. Archiwum Państwowe w Rzeszowie
23' Archiwum Państwowe w Siedlcach
24.Archiwum Państwowe w Suwałkach
25' Archiwum PańsLwowe w szczecinie
26' Alchiwum Państwowe w Torunirr
27' Archiu'um Państwowe m.st.warszawy
28.Alchiwum |ań5rwowe we Wroc{awiu
29' Archiwum Pańslwowe w Zamościu
30' Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z siedzibą w Stalym Kisielinie

UZASADNIENIE
z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie zmieniony przePis art.6 ust. 2 ustawy
z dnia 14lipca 1983 r. o narodow].m rasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006r. Nr
97, poz. 673, z późn' zm.). Zmiana przepisu wynika z art. 3 Pkt 2 lit' a ustawy z dnia 12
lutego 2010 I. o zmianie ustawy o infolmatyzaqi działalnościpodmiotów realizująrych
zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 40,poz.230),
Z dotychczasowe8o brzmienia przepisu wynikało, ze zatwierdze[ia ze strony
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych lvymagały jed}-nieinstrukcje określaiące
zasady i tryb PostęPowania z dokumentacjąw olganaÓ i jednostkach organizaryjnych, w
których Powstająmateriałyarchiwalne wchodzące do Państwowego zasobu alchiwalnego.
W wyŃku dokonanych zmian rozszetzoĄy został na wszystkie olgany Państwowe,
Państwowe jednostki organizaryjne i samorządowe jednostki organizacyjne obowiązek
zatwieldzania przez Naczelnego Dyrektora Archiwów
Panstwowych instrukcji
o|reślających
zasadyi tryb posrępowaniaZ dokumentacią.
Ze względu na powyźsze rozszerzenię zakresu podmiotowe8o ustawodawca
przewidział możliwość upoważnienia przez Naczelnego Dyrektora Alchiwów
Panstwowych dyrektorów archiwów państwowych do zatwierdzania ww. instrukcji.
Dyrektorzy archiwów państwowych wykon}'wali |tir' powyższe zadania na
podstawie uPoważnienia, zawartego w ó'ecyzji Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwólv
Palistwowych z dnia 3 malca 2003 r. w sPrawie uPowaźnienia dyrektorów archiwów
państwowych do wykony'wania w imieniu Naczelrrego Dyrektora Archiwórv
Państlvowych niektórych zadari należącychdo zakresu jego działania'
lstotną zmianą w stosunku do lozwiązań przlęĘch w decyzji z 2003r' jest ustalenie
w formie załącznika wykazu archiwów Pańs|wowych, których dyrektorzy będą mogli
Podejmować działania w zaklesie zatwierdzania ww. instrukcji z upoważnienia
Naczelnego Dyrektora Arcfuwów Państwowych. Na liścietej nie umieszczono Archiwum
Akt Nowych. Relacje NDAP w sprawach zatwierdzania ww. instrukcji z dyrektorem
Archiwum Akt Nowych opierać się bowiem będą na jednorazowych uPoważnieniach
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Wynika to z koniecznościmonitorowania
zmian w sPosobie zarządzania dokumentaqą' zwtaszcza w kontekście infolmatyfacji tych
procesów, w ministerstwach i innych centlalnych jednostkach organizacyjnych.
Dodattowo doprecyzowano właściwośćw sprawach zatwierdzania instrukcji dla
archiwów paristwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Paristwowych.

