
Zarządzenie Nr 36/2015/2016 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 1 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie:     archiwalnej oceny dokumentacji w AWF Warszawa 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 20 i ust. 3 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, powołuję Komisję Archiwalnej Oceny 

Dokumentacji przy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

z wyłączeniem z zakresu jej działań dokumentacji jednostki: AWF Warszawa, Filia w Białej 

Podlaskiej. 

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, będzie działała w minimum trzyosobowym składzie, określonym 

przez bezpośredniego zwierzchnika Archiwum Centralnego AWF Warszawa.  

3. Bezpośredni zwierzchnik Archiwum Centralnego AWF Warszawa ma prawo dokonywać zmian 

w składzie komisji, o której mowa w ust. 1, jak i powoływać oraz określać skład i zadania zespołów 

roboczych.  

 

§ 2 

 

1. Zadaniem Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie będzie:  

1) ocena przydatności dokumentacji niearchiwalnej, wydzielanie dokumentacji nieprzydatnej, której 

termin przechowywania określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt już minął 

i sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub do 

zniszczenia, 

2) sporządzenie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej, 

3) przedłożenie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej proponowanej do zniszczenia do 

aprobaty przez Archiwum Państwowe w Warszawie w celu uzyskania zgody na jej zniszczenie, 

4) przekazanie dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę lub do zniszczenia. 

2. Zadania oraz skład komisji ds. archiwalnej oceny dokumentacji w jednostce: AWF Warszawa, Filia 

w Białej Podlaskiej, określi prorektor właściwy ds. Filii w Białej Podlaskiej lub osoba przez niego 

upoważniona. 

 

§ 3 

 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy 

dotyczące archiwizacji dokumentacji, w szczególności przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1446) oraz przepisy 

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). 

 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uchyla się zarządzenie nr 13/2010/2011 Rektora 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2010 r. 

w sprawie powołania Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji. 

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

Rektor 

                              

                                      

                                                                 Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


