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Rozdział I: Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych 
 

§ 1 
1. Dział Zasobów Archiwalnych gromadzi wszelkiego rodzaju dokumentację wytworzoną 

w czasie działalności Politechniki Gdańskiej zarówno materiały archiwalne 
(dokumentację kategorii A), jak i dokumentację niearchiwalną (dokumentację kategorii 
B). 

2. Do podstawowych zadań archiwum uczelnianego  należy: 
a) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie sprawowania odpowiedniej 

pieczy nad dokumentacją oraz właściwego i terminowego przygotowania 
dokumentacji do przekazania do archiwum, 

b) przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych jednostek organizacyjnych i stanowisk 
pracy, 

c) przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej 
ewidencji, 

d) udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym, 
e) porządkowanie dokumentacji i w miarę możliwości jej konserwacja, 
f) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum, 

udział w komisyjnym jej brakowaniu, 
g) przekazywanie wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej – po uprzednim uzyskaniu 

zgody Archiwum Państwowego w Gdańsku – do zniszczenia, 
h) przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Gdańsku 

(archiwa uczelni mają zasób powierzony i nie przekazują do AP), 
i) współpraca z właściwym terytorialnie Archiwum Państwowym i innymi instytucjami 

i organizacjami. 
 
 
Rozdział II:  Personel Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej 

 
§ 2. 

1. Pracownicy Działu Zasobów Archiwalnych powinni posiadać odpowiednie 
przygotowanie, tj. studia kierunkowe, kursy archiwalne lub inne, niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania działu. 

2. Do obowiązków pracowników pracujących w Dziale Zasobów Archiwalnych należą 
zadania wyszczególnione odpowiednio w § 1 ust. 2, a ponadto: 

a) udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym przy przygotowaniu akt do 
przekazania do archiwum, 

b) sporządzanie rocznego sprawozdania z prac archiwum, 
c) dbanie o mienie i bezpieczeństwo archiwum, 
d) prawidłowe funkcjonowanie Działu Zasobów Archiwalnych. 

3. Pracownicy archiwum powinni znać dzieje twórcy zespołu (Politechniki Gdańskiej) oraz 
obowiązujący system kancelaryjny (instrukcję archiwalną i jednolity rzeczowy wykaz 
akt), 

4. W przypadku zmian kadrowych w Dziale Zasobów Archiwalnych zdawanie 
i przekazanie stanowisk pracy dokonuje się protokolarnie, protokołem zdawczo – 
odbiorczym, który podpisuje strona przekazująca i przejmująca. 

5. Protokół przechowuje się w dokumentach Działu Zasobów Archiwalnych. 
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Rozdział III:  Pomieszczenia i wyposażenie archiwum uczelnianego. 
 

§ 3. 
1. Archiwum nie może być zawilgocone oraz znajdować się w nieprzystosowanej piwnicy 

lub strychu budynku. 

2. Przez magazyny archiwalne nie powinny przebiegać instalacje wodociągowe, 
kanalizacyjne i gazowe. 

 
§ 4. 

Archiwum uczelniane, jego warunki lokalowe, wyposażenie powinno odpowiadać wymogom 
określonym w polskiej normie PN-ISO 11799 z czerwca 2006 roku oraz państwową służbę 
archiwalną, a w szczególności: 

a) archiwum powinno być zlokalizowane możliwie na niskich kondygnacjach i należycie 
zabezpieczone przed włamaniem i pożarem. Jeżeli warunki lokalowe wymuszają 
lokalizacje na wyższych kondygnacjach, to musi być zabezpieczona odpowiednia 
wytrzymałość stropów (nacisk 500 kg na 1 metr kwadratowy powierzchni), 

b) archiwum powinno składać się z oddzielnych pomieszczeń na magazyny archiwalne, 
pokój biurowy oraz pracownię, w której udostępnia się dokumentację zgodnie 
z obowiązującym Regulaminem Udostępniania. 

 
§ 5. 

1. Archiwum powinno być całkowicie zabezpieczone przed czynnikami szkodliwie 
wpływającymi na stan przechowywanej dokumentacji, jak i na stan zdrowia 
pracowników archiwum. 

2. Pomieszczenie biurowe i pracownia powinny spełniać warunki umożliwiające 
pracownikom archiwum wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zapewnić 
możliwość korzystania z dokumentacji osobom upoważnionym. 

3. Magazyny archiwalne powinny być zaopatrzone w: 
a) regały metalowe lub inne urządzenia do przechowywania akt, rozmieszczone 

w sposób umożliwiający łatwy dostęp do akt, nie przylegające do sufitu, ścian, okien, 
grzejników (odstępy między regałami nie powinny być mniejsze niż 70 cm, zaś 
najniższa półka regału powinna znajdować się co najmniej 20 cm od podłogi), 

b) sprzęt przeciwpożarowy, 
c) sprzęt do mierzenia temperatury i wilgotności powietrza, 
d) odkurzacz elektryczny i inne. 

4. Magazyny archiwalne powinny zajmować pomieszczenia: 
a) suche, 
b) chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, 
c) zabezpieczone przed włamaniem. 

5. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których jest przechowywana 
dokumentacja wytworzona na nośniku papierowym powinna być utrzymana w ciągu 
całego roku w granicach 14-20°C (z dopuszczalnymi wahaniami w ciągu doby 
w granicach 2°C), a wilgotność 45-60% (z dopuszczalnymi wahaniami w ciągu doby 
w granicach 5%). Jeżeli chodzi o inne nośniki, niż papier wymagają one innych, dla 
siebie określonych warunków. 

6. W magazynach archiwalnych należy eliminować światło słoneczne, stosując zasłony, 
żaluzje, rolety, szyby lub folie chroniące przed promieniowaniem UV. 
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7. Archiwum powinno być zabezpieczone ognioodpornymi drzwiami i zamkami oraz 
w pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową. 

8. Archiwum powinno być zabezpieczone przed włamaniem za pomocą instalacji 
antywłamaniowej lub w inny sposób odpowiedni do danego pomieszczenia. 

9. Po zakończeniu pracy archiwum powinno być zamknięte i zakodowane. 

10. Do odkodowywania i otwierania upoważnieni  są wyłącznie pracownicy Działu Zasobów 
Archiwalnych oraz kanclerz i rektor. W przypadku stwierdzenia cech naruszenia, 
kierownik Działu Zasobów Archiwalnych powiadamia o tym bezpośredniego 
przełożonego i odpowiednie służby. 

11. W pomieszczeniach archiwum nie należy przechowywać przedmiotów i urządzeń innych 
niż bezpośrednio związane z przechowywaniem dokumentacji czy pracą z nią związaną. 

12. Prawo wstępu do magazynów archiwalnych posiada rektor, pracownicy archiwum i ich 
bezpośredni przełożony oraz przedstawiciele organów uprawnionych do kontroli, po 
okazaniu stosownego upoważnienia. 

 
 
Rozdział IV : Przechowywanie i ewidencja dokumentacji w archiwum uczelnianych 
 

§ 6. 
Materiały archiwalne oraz dokumentację niearchiwalną przechowuje się odrębnie, 
w oddzielnych częściach magazynu archiwalnego. 
 

§ 7. 
 
1. Dokumentację w archiwum układa się według podziału na komórki organizacyjne, 

w miarę jej napływu. 

2. Teczki aktowe układane są pionowo – systemem bibliotecznym, od lewej do prawej 
strony, od góry do dołu. 

3. Układając dokumentację na półkach należy zwrócić uwagę na to, aby nie była zbyt 
ściśnięta przy równoczesnym, całkowitym wykorzystaniu miejsca. 

 
§ 8. 

Materiały archiwalne (kategoria A) oraz dokumentacja niearchiwalna (kategoria B) długiego 
okresu przechowywania powinny być w miarę potrzeby i posiadanych środków poddawane 
konserwacji w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Gdańsku. 

 
§ 9. 

1. Ewidencję archiwum stanowią: 
a) spisy zdawczo-odbiorcze akt, (zał. nr 2 do instrukcji archiwalnej), 
b) wykazy spisów zdawczo-odbiorczych akt, (zał. nr 1 do instrukcji archiwalnej), 
c) karty udostępniania akt, (zał. nr 3 do instrukcji archiwalnej), 
d) spisy dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub 

zniszczenia, (zał. nr 5 do instrukcji archiwalnej), 
e) protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej, (zał. nr 4 do instrukcji archiwalnej), 
f) spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum 

Państwowego w Gdańsku, (zał. nr 6 do instrukcji archiwalnej), 
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g) protokoły stwierdzające brak lub uszkodzenie dokumentacji, (zał. nr 7 do instrukcji 
archiwalnej), 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt. a, b, d, e, f, g, stanowi materiał archiwalny. 
Przechowuje się ją w oddzielnych teczkach (segregatorach), które nie mogą być 
wynoszone poza pomieszczenia archiwum. 
 

§ 10. 
Karty udostępniania akt (załącznik nr 3 do instrukcji archiwalnej) przechowywane są przez 
2 lata od daty zwrotu, a następnie brakowane. 

 
§ 11. 

1. Spisy zdawczo-odbiorcze akt rejestruje się w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych 
(załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej) według kolejności wpływu i nadaje się im 
kolejne numery z tego wykazu. 

2. Upływ roku kalendarzowego nie powoduje zmiany numeracji w wykazie spisów 
zdawczo-odbiorczych. 

3. Po naniesieniu numeru na spisach zdawczo-odbiorczych akt, jeden egzemplarz spisów 
zdawczo-odbiorczych zwraca się komórce organizacyjnej przekazującej akta, a pozostałe 
przechowuje się w archiwum. 

 
§ 12. 

Archiwum prowadzi dwa zbiory spisów zdawczo-odbiorczych akt: 
a) pierwsze egzemplarze spisów ułożone są według kolejności numerów porządkowych, 

pod którymi zastały zarejestrowane w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych. 
b) drugie egzemplarze przechowywane są w oddzielnych teczkach założonych dla 

poszczególnych komórek organizacyjnych. 
 
 
Rozdział V: Nadzór i kontrola archiwum uczelnianego 

 
§ 13. 

1. Nadzór ogólny nad Działem Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej sprawuje 
prorektor upoważniony przez rektora Politechniki Gdańskiej. 

2. Nadzór nad stanem i sposobem przechowywania materiałów archiwalnych 
i dokumentacji niearchiwalnej w archiwum sprawuje Archiwum Państwowe w Gdańsku. 

3. Przedstawiciele Archiwum Państwowego sporządzają protokoły z przeprowadzonych 
kontroli oraz w razie konieczności wydają zalecenia pokontrolne. 

4. Protokół z kontroli podpisuje kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik Działu 
Zasobów Archiwalnych. 

 
 


