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I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Instrukcja kancelaryjna zwana dalej "instrukcją" określa zasady i tryb wykonywania 

czynności kancelaryjnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, 
zwanym dalej Uczelnią, oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką 
dokumentacją, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

2. Określony w instrukcji tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych zapewnia 
jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji 
niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej, informacji w niej zawartych 
oraz jej ochronę przed  zniszczeniem bądź utratą. 

 
§ 2 

1. Podstawą wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu 
załatwiania spraw w Uczelni jest dokumentacja tworzona i gromadzona w postaci 
nieelektronicznej, chociaż system ten nie wyklucza korzystania z narzędzi 
informatycznych do wspomagania procesu obiegu i rejestrowania dokumentacji. 

2. W Uczelni obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, którego podstawą jest 
jednolity rzeczowy wykaz akt. W systemie tym dokonuje się rejestracji spraw (nie 
poszczególnych pism dotyczących danej sprawy) w spisach spraw. System ten nie 
wyklucza stosowania dzienników korespondencyjnych, czy innych pomocy 
ewidencyjnych, służą one do kontroli akt i odgrywają jedynie rolę porządkową, a nie mają 
wpływu na rzeczowe kompletowanie akt spraw w teczkach zakładanych  zgodnie  
z rzeczowym wykazem akt. 

3. W dzienniku korespondencyjnym prowadzonym w sekretariacie rejestrowane są 
wyłącznie  pisma z jednostek nadrzędnych i centralnych, skargi i wnioski, listy polecone  
i ekspresowe, pisma procesowe, telegramy, faksy, przesyłki wartościowe oraz poczta 
elektroniczna. 

4. W jednostkach organizacyjnych, na podstawie rzeczowego wykazu akt, prowadzone są 
spisy spraw, w których rejestrowane są chronologicznie wszystkie sprawy. Spisy spraw 
są integralną częścią teczek akt. Jednostki organizacyjne mogą prowadzić również 
własne dzienniki korespondencyjne. 

5. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej 
klasyfikację akt,  powstających w toku działalności uczelni oraz zawiera ich klasyfikację 
archiwalną. Obejmuje on wszystkie zagadnienia z zakresu działalności oznaczone  
w poszczególnych  pozycjach symbolami, hasłami oraz kategorią archiwalną. Wykaz ten 
służy  do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt. 

6. Wykaz akt oparty jest na systemie klasyfikacji dziesiętnej i może dzielić całość 
wytwarzanej dokumentacji na dziesięć klas pierwszego rzędu, oznaczonych symbolami 
od 0 do 9. W ramach klas pierwszego rzędu wprowadza się podział na klasy: drugiego 
rzędu (oznaczone symbolami dwucyfrowymi), trzeciego rzędu (oznaczone symbolami 
trzycyfrowymi), czwartego rzędu (oznaczone symbolami czterocyfrowymi). Końcowe 
tytuły klas są tytułami jednorodnych teczek akt. 

7. Akta jednorodne tematycznie z różnych jednostek organizacyjnych mają to samo hasło 
kwalifikacyjne i symbol liczbowy. Wyróżniają je symbole, będące oznaczeniem danej 
jednostki organizacyjnej. 
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§ 3 
Użyte w instrukcji określenia oznaczają: 

1) akta sprawy – dokumentację, w szczególności tekstową, fotograficzną, rysunkową, 
dźwiękową, filmową, multimedialną, zawierającą informacje potrzebne przy 
załatwianiu sprawy oraz  odzwierciedlającą przebieg jej załatwiania i rozstrzygania; 

1) aprobata – wyrażenie zgody na treść i sposób załatwienia sprawy; 
2) czystopis – tekst dokumentu lub pisma urzędowego w postaci ostatecznej, 

przygotowanej do podpisu;                                                                                                                                                                             
3) dekretacja – adnotacja umieszczona na piśmie lub do niego dołączona, zawierająca 

wskazanie jednostki organizacyjnej lub osoby, wyznaczonej do załatwienia sprawy, 
która może zawierać dyspozycje co do  sposobu i terminu załatwienia sprawy; 

4) dziennik korespondencji – rejestr służący do ewidencjonowania w kolejności 
chronologicznej przesyłek  lub pism określonego typu lub rodzaju, otrzymywanych  
i wysyłanych przez Uczelnię; 

5) informatyczny nośnik danych – dyskietka, taśma magnetyczna, płyta CD/RD, lub 
inny nośnik, na którym umieszczona jest dokumentacja w postaci elektronicznej; 

6) jednolity rzeczowy wykaz akt – wykaz haseł rzeczowych oznaczonych symbolami 
klasyfikacyjnymi i kwalifikacją archiwalną akt; 

7) jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna uczelni określona w Statucie  
i Regulaminie Organizacyjnym (wydział, instytut, jednostka ogólnouczelniana,  
miedzywydziałowa, pozawydziałowa, komórka organizacyjna administracji, 
samodzielne stanowisko pracy); 

8) pieczęć wpływu – odcisk pieczęci lub nadruk umieszczany na przesyłkach 
wpływających na nośniku papierowym, zawierający co najmniej nazwę Uczelni, 
nazwę sekretariatu i datę wpływu; 

9) pismo - wyrażona tekstem informacja, stanowiąca odrębną całość znaczeniową, 
niezależnie od sposobu jej utrwalenia; 

10) przesyłka (korespondencja) – dokumentacja otrzymana lub wysyłana przez 
Uczelnię, w każdy możliwy sposób, w tym dokumenty elektroniczne; 

11) referent – pracownika, bez względu na stanowisko służbowe, załatwiającego 
merytorycznie daną sprawę i przechowującego dokumentację sprawy w trakcie jej 
załatwiania; 

12) rejestr kancelaryjny – zestawienie spraw jednego rodzaju w formie pisemnej; 
13) sekretariat  – Sekretariat Uczelni; 
14) sprawa – zdarzenie lub stan faktyczny wymagające rozpatrzenia i podjęcia czynności 

służbowych lub przyjęcia do wiadomości; 
15) teczka spraw – skoroszyt, segregator służący do przechowywania jednorodnych lub 

rzeczowo pokrewnych akt, objętych tą samą grupą akt ustaloną wykazem akt, 
zamykany na koniec roku i stanowiący odrębną jednostkę archiwalną; 

16) załącznik – każde pismo lub inny przedmiot odnoszący się do treści lub tworzący 
pod względem treści całość  z pismem przewodnim;           

17) znak sprawy – zespół symboli oznaczających przynależność sprawy do określonej 
jednostki organizacyjnej  i grupy akt. 

 
§ 4 

1. Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych w uczelni 
sprawuje kanclerz. 

2. Bieżący nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności 
kancelaryjnych należy do obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych. 

3. Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej polegają na sprawdzaniu prawidłowości 
stosowania instrukcji kancelaryjnej przez podległych pracowników, a w szczególności: 
1) prawidłowości prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek; 
2) prawidłowości i terminowości załatwiania spraw; 
3) prawidłowego obiegu akt; 
4) terminowego przekazywania akt do archiwum.               
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4. Kontrolę nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności  
w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw, właściwego zakładania  
i prowadzenia akt spraw powierza się pracownikom Archiwum Uczelnianego. 

 
II. CZYNNOŚCI KANCELARYJNE 

 
§ 5 

1. Czynności kancelaryjne oraz ich dokumentowanie wykonuje się w postaci 
nieelektronicznej, w szczególności: 
1) spisy spraw odkłada się do właściwych teczek aktowych; 
2) dekretacji i akceptacji dokonuje się na pismach w postaci papierowej; 
3) całość dokumentacji gromadzi się i przechowuje w teczkach aktowych. 

2. Dopuszcza się wykorzystywanie narzędzi informatycznych w celu: 
1) prowadzenia rejestrów oraz spisów spraw; 
2) udostępniania i rozpowszechniania pism wewnątrz Uczelni; 
3) przesyłania przesyłek. 

3. Dopuszczenie o którym mowa w ustępie 2  jest możliwe pod warunkiem zapewnienia 
ochrony przed utratą rejestrów, ewidencji oraz spisów spraw przez codzienne 
wykonywanie kopii zabezpieczających na informatycznych nośnikach danych innych niż 
ten, na którym zapisane są bieżące dane. 

 
§ 6 

1. Do podstawowych czynności kancelaryjnych należy: 
1) przyjmowanie i rozdział korespondencji; 
2) rejestrowanie pism; 
3) sporządzanie czystopisów  pism i ich kopiowanie; 
4) wysyłanie korespondencji; 
5) przyjmowanie i nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej; 
6) kompletowanie akt spraw zakończonych. 

2. Czynności kancelaryjne w UPH wykonują: 
1) Sekretariat Uniwersytetu: 

a) Sekretariat Rektora, 
b) Sekretariat Kanclerza; 

2) jednostki organizacyjne administracji centralnej i wydziałowej; 
3) jednostki organizacyjne wydziałów; 
4) jednostki międzywydziałowe; 
5) jednostki ogólnouczelniane; 
6) jednostki pozawydziałowe. 

3. Symbole jednostek organizacyjnych administracji  określa  załącznik nr 1. 
4. Symbole jednostek organizacyjnych jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych  

i pozawydziałowych określa  załącznik nr 2 
 

§ 7 
1. Przesyłki w kopertach lub paczkach dostarcza do sekretariatu  wyznaczony urząd 

pocztowy. Przesyłki dostarczane bezpośrednio przez firmy kurierskie przyjmuje 
wyłącznie sekretariat. Podania składane osobiście przyjmują właściwe jednostki 
organizacyjne Uczelni. 

2. Sekretariat jest punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu 
wewnętrznego pomiędzy jednostkami organizacyjnymi uczelni mieszczącymi się  
w różnych budynkach. 

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki w stopniu, który 
umożliwił osobom trzecim ingerencję w zawartość przesyłki, pracownik sekretariatu 
sporządza w obecności doręczającego adnotację na kopercie lub na opakowaniu oraz na 
potwierdzeniu odbioru. Sporządza się również protokół o doręczeniu przesyłki 
uszkodzonej, który przechowuje się w sekretariacie wraz z kopertami przesyłek 
uszkodzonych. 
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4. Dostarczone przez urząd pocztowy przesyłki otwiera i rejestruje pracownik sekretariatu. 
Wyjątek stanowią przesyłki z adnotacją „do rąk własnych”,  „za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru” „przetarg” oraz  przesyłki adresowane do konkretnych osób lub jednostek 
organizacyjnych. 

5. Po otworzeniu koperty sprawdza się, czy nie zawiera ona mylnie skierowanego pisma 
oraz czy dołączono wyszczególnione w piśmie załączniki. 

6. Przesyłki mylnie doręczone zwraca się bezzwłocznie dostawcy usługi pocztowej lub 
przesyła bezpośrednio do właściwego adresata. 

7. Brak załączników lub otrzymanie  samych załączników bez pisma przewodniego  
odnotowuje się na danym piśmie lub załączniku. 

8. Koperty z nienaruszonym stemplem pocztowym dołącza się do pism: 
      1) dla których istotna jest data nadania ze względu na termin sprawy, której pismo   
           dotyczy; 
      2) mylnie skierowanych, 
      3) załączników nadesłanych bez pisma przewodniego; 
      4) w razie niezgodności zapisów na kopercie z jej zawartością. 
9. Dokumenty „poufne” dostarczane są w podwójnych kopertach. Jeśli na wewnętrznej 

kopercie znajduje się klauzula „poufne” przesyłkę bez otwierania koperty wewnętrznej 
przekazuje się bezzwłocznie pełnomocnikowi rektora ds. ochrony mienia i informacji 
niejawnych. 

10. Przesyłki lub załączniki do pism przekazane za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych – drukuje się. W przypadku gdy 
sporządzenie wydruku jest niemożliwe ze względu na rodzaj informacji (np. nagranie 
muzyczne) lub rozmiar przesyłki (plik liczący kilkaset stron), należy sporządzić  
i wydrukować tylko część przesyłki ( np. pierwszą stronę)  i sporządzić notatkę opisującą 
zawartość przesyłki. Pieczęć wpływu umieszcza się na pierwszej stronie wydruku lub na 
notatce informacyjnej. Informatyczny nośnik danych dołącza się do wydruku. 

11. Jeżeli pracownik otrzymał przesyłkę w zamkniętej kopercie (adresowanej imiennie lub do 
rąk własnych) i stwierdził, że dotyczy ona praw służbowych, przekazuje ją do sekretariatu 
w celu zarejestrowania i opieczętowania pieczęcią wpływu. 

12. Po wykonaniu czynności związanych z przyjęciem przesyłek, sekretariat dokonuje ich 
rozdziału do właściwych jednostek organizacyjnych. 

13. Dostarczenie przesyłek do jednostek organizacyjnych  odbywa się za pośrednictwem 
wyznaczonego pracownika sekretariatu. 

 
§ 8 

1. Rejestrowanie przesyłek wpływających polega na umieszczeniu w dowolnej kolejności  
w rejestrze papierowym lub w postaci elektronicznej: 
1) liczby porządkowej; 
2) daty wpływu przesyłki; 
3) tytułu, czyli zwięzłego odniesienia się do treści przesyłki; 
4) nazwy podmiotu, od którego pochodzi przesyłka; 
5) daty widniejącej na przesyłce; 
6) wskazania, komu przydzielono przesyłkę; 
7) znaku występującego na przesyłce; 
8) liczby załączników, jeżeli zostały dołączone do przesyłki; 
9) dodatkowych informacji (np. o dołączonych do przesyłek informatycznych nośnikach 

danych), jeżeli są potrzebne. 
2. Na pierwszej stronie  wpływającej korespondencji umieszcza się pieczątkę wpływu (na 

korespondencji przekazywanej bez otwierania na przedniej stronie koperty). Wzory 
pieczątek wpływu przedstawia załącznik nr 3. Pieczątki wpływu nie umieszcza się na 
przesyłkach nie wymagających merytorycznego załatwienia (prospekty, czasopisma,  
itp.) oraz na składanych dokumentach osobistych. 

3. Liczba porządkowa w rejestrze stanowi jednocześnie numer wchodzący pisma. Numer 
ten umieszcza się w stosownym miejscu pieczątki wpływu. 

4. Rejestracji nie podlegają: 
1) wydawnictwa legislacyjne (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe); 
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2) czasopisma, gazety, ogłoszenia, druki reklamowe, prospekty; 
3) zaproszenia, komunikaty, biuletyny informacyjne itp. 

5. Sekretariat  prowadzi oddzielne rejestry dla: 
1) faktur i rachunków; 
2) ofert ogłaszanych przetargów. 

6. Zarejestrowaną korespondencję przedkłada się do zapoznania i zadekretowania 
odpowiednio rektorowi lub  kanclerzowi.  

 
§ 9 

1. Zadekretowaną korespondencję sekretariat przekazuje do właściwej jednostki 
organizacyjnej. 

2. Przesyłki zadekretowane mogą być przyjęte do załatwienia bezpośrednio przez 
kierownika jednostki lub ponownie dekretowane w celu wskazania prowadzącego 
sprawę. Ponowna dekretacja nie może zmieniać dyspozycji zwierzchnika dotyczących 
sposobu załatwienia sprawy lub wydłużać wskazanego w pierwszej dekretacji terminu 
załatwienia sprawy. 

3. W przypadku błędnej dekretacji jej zmiany dokonuje dekretujący. 
4. Jeżeli przesyłka dotyczy sprawy wchodzącej w zakres zadań różnych jednostek 

organizacyjnych lub prowadzących sprawy, w dekretacji wskazuje się jednostkę 
organizacyjną lub prowadzącego sprawę, do którego należy ostateczne załatwienie 
sprawy. Wyznaczona jednostka organizacyjna lub prowadzący sprawę stanowi wtedy 
jednostkę merytoryczną. 

5. Jeżeli przesyłka dotyczy kilku spraw, wskazuje się jednostki merytoryczne właściwe do 
załatwienia poszczególnych spraw. 

 
§ 10 

1. Prowadzący sprawę sprawdza, czy przekazana bezpośrednio lub w drodze dekretacji  
      przesyłka: 

1) dotyczy sprawy już wszczętej - wtedy dołącza w porządku chronologicznym przesyłkę 
do akt sprawy nanosząc na nią znak sprawy; 

2) rozpoczyna nową sprawę – w tym przypadku traktuje przesyłkę jako podstawę 
założenia sprawy. 

2. Założenie sprawy polega na wpisaniu pisma wywołującego ją do spisu spraw. Wzór spisu 
spraw przedstawia załącznik nr 4. Wiąże się to z nadaniem sprawie znaku, który jest jej 
stałą cechą rozpoznawczą. Znak sprawy nanosi się w górnej części pisma na jego 
pierwszej stronie.  Informatyczne nośniki danych oznacza się trwale w sposób 
umożliwiający jednoznaczne powiązanie ich z konkretną sprawą. 

3. Znak sprawy zawiera: 
 1)   symbol literowy jednostki organizacyjnej; 

      2)   symbol cyfrowy klasy akt zgodny z wykazem akt; 
      3)   numer sprawy, pod którym zarejestrowana została w spisie spraw; 

5) cztery  cyfry roku kalendarzowego, w którym sprawę zarejestrowano. 
4. Poszczególne elementy znaku sprawy umieszcza się w kolejności, o której mowa w ust. 

2   i oddziela kropką w następujący sposób: ABC.123.5.2011, gdzie: 
1) ABC to oznaczenie jednostki organizacyjnej; 
2) 123 to symbol klasyfikacyjny z wykazu akt; 
3) 5 to liczba określająca piątą sprawę rozpoczętą w  2011 r. w jednostce organizacyjnej 

oznaczonej ABC, w ramach symboli klasyfikacyjnego 123; 
4) 2011 to oznaczenie roku, w którym sprawa się rozpoczęła. 

5. Jeżeli zachodzi potrzeba wydzielenia określonych spraw z danej klasy  w osobne zbiory, 
to dla danego numeru sprawy, który jest podstawą wydzielenia grupy spraw, zakłada się 
oddzielny spis spraw. W takim wypadku znak sprawy składa się z : 
1) symbolu literowego jednostki organizacyjnej; 
2) symbolu liczbowego hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt; 
3) numeru sprawy, która stała się podstawą wydzielenia grupy spraw; 
4) kolejnego numeru sprawy ze spisu spraw teczki spraw wydzielonych; 
5) oznaczenia roku, w którym sprawę wszczęto; 



 7 

6. Nie podlegają rejestracji w spisach spraw: 
1) publikacje, dzienniki urzędowe, czasopisma, książki, ogłoszenia, prospekty, 

niezamawiane oferty itp.; 
2) potwierdzenia odbioru, które powinny być uprzednio oznaczone znakiem sprawy  
    i  dołączone do akt sprawy; 

  3)  zaproszenia, życzenia, podziękowania i inne pisma o podobnym charakterze; 
4) rachunki, faktury i inne dokumenty księgowe; 
5) listy obecności, karty urlopowe; 
6) dokumentacja magazynowa; 
7) rejestry i ewidencje, w szczególności środków trwałych, materiałów biurowych, 

zbiorów bibliotecznych, środki ewidencyjne archiwum zakładowego. 
Ww. pisma po wykorzystaniu odkłada się do odpowiednich teczek przedmiotowych 
założonych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.  

7. Sprawy nie załatwione ostatecznie w ciągu danego roku załatwia się w roku następnym 
bez zmiany ich dotychczasowego znaku i bez wpisywania do nowych spisów spraw. 

8. W razie konieczności wznowienia sprawy z urzędu, sprawę która została ostatecznie 
załatwiona w roku poprzednim i odłożona do właściwej teczki, przenosi się do spisu 
spraw bieżącego roku i nadaje nowy znak sprawy. W spisie spraw ubiegłego roku czyni 
się wzmiankę : „przeniesiono do teczki hasło ...”. 

 
§ 11 

1. Dla każdej, końcowej w podziale klasyfikacji pozycji jednolitego rzeczowego wykazu akt 
zakłada się spis spraw oraz odpowiadającą temu spisowi teczkę do przechowywania  
w niej spraw ostatecznie załatwionych. Wszystkie pisma dotyczące jednej sprawy należy 
gromadzić w sposób umożliwiający ustalenie daty zapoczątkowania i zakończenia 
sprawy. Spisy spraw i teczki zakłada się na każdy rok kalendarzowy oddzielnie, w miarę 
napływu spraw.  

2. Dopuszcza się, w przypadku małej liczby korespondencji, prowadzenie teczek przez 
okres dłuższy niż jeden rok, ale w takim przypadku zakłada się dla każdego roku odrębny 
spis spraw. 

3. Dopuszcza się zakładanie teczek aktowych dla przedmiotu lub podmiotu sprawy,  
w których grupuje się wiele akt spraw, o różnych numerach spraw, ale zarejestrowanych 
w jednym spisie spraw teczki aktowej. W teczkach przedmiotowych/podmiotowych nie 
prowadzi się spisu spraw. 

4. Dopuszcza się zakładanie teczek zbiorczych, do których odkłada się akta spraw 
zarejestrowanych w kilku różnych spisach spraw (np. akta osobowe, akta studentów),  
o ile wykaz akt zawiera symbole i hasła klasyfikacyjne do oznaczenia teczek zbiorczych. 
Dla teczek zbiorczych nie prowadzi się odrębnych spisów spraw za wyjątkiem  akt spraw 
o nadanie tytułu naukowego  lub gdy przepisy szczególne stanowią inaczej. Wzory 
wykazu dokumentów dotyczących nadania tytułu naukowego stanowią załączniki  
nr 5, 6, 7 do niniejszej instrukcji. 

5. Dopuszcza się zakładanie teczek aktowych dla akt jednej sprawy. 
6.   Każda teczka z aktami zakładana przez referenta powinna zawierać na okładce:  

1) na środku u góry - pieczęć nagłówkową Uczelni i oznaczenie jednostki 
organizacyjnej; 

2) w lewym górnym rogu - symbol komórki organizacyjnej i symbol klasyfikacyjny  
z wykazu akt,  

a) w przypadku, o którym mowa w § 10 ustęp 4, dodatkowo numer sprawy, który 
stał się podstawą wydzielenia grupy spraw,  

b) w przypadku przechowywania akt jednej sprawy w odrębnej teczce – pełnego 
znaku sprawy; 

3) w prawym górnym rogu - oznaczenie kategorii archiwalnej, a w przypadku akt 
kategorii B także okresu przechowywania (np. B5);  

4) na środku teczki - tytuł teczki tj. hasło wg wykazu akt i ewentualne bliższe określenia 
zawartości teczki; 
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a) w przypadku teczek podmiotowych/przedmiotowych, tytuł uzupełnia się  
o nazwę przedmiotu lub podmiotu wydzielonych spraw a także kolejne 
numery spraw odłożonych do ww. teczki’ 

b) w przypadku teczek zbiorczych, tytuł uzupełnia się  o informacje identyfikujące 
teczkę zbiorczą (np. imię i nazwisko w przypadku akt osobowych)’ 

c) w przypadku przechowywania w teczce akt jednej sprawy, tytuł uzupełnia się 
o tytuł sprawy; 

5)  pod tytułem - oznaczenie roku/okresu z którego pochodzi zgromadzona w teczce  
dokumentacja; 

6) pod datami rocznymi – numer tomu, jeżeli akta spraw o tym samym symbolu   
w danym roku obejmują kilka teczek. 

 
§ 12 

1. Przy załatwianiu spraw stosuje się najprostsze  i najbardziej  celowe  formy załatwiania. 
2. Z reguły obowiązuje pisemna forma załatwiania  spraw.  Ustne  załatwienie sprawy stosuje 

się gdy nie zachodzi potrzeba pisemnego udokumentowania sprawy i gdy istnieje łatwość 
telefonicznego lub ustnego porozumienia. Tekst ustnego   lub  telefonicznego   
załatwienia   sprawy   należy   uwidocznić   przez sporządzenie odpowiedniej notatki na 
załatwionym piśmie. 

3. Załatwienie sprawy może być: 
1) tymczasowe - gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego; 
2) ostateczne - gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty 

(merytorycznie) lub w inny sposób kończy sprawę w danej komórce organizacyjnej. 
4. Przy pisemnym załatwianiu spraw należy przestrzegać następujących zasad: 

1) każdą sprawę załatwia się odrębnym pismem, 
2) każde pismo oznacza się znakiem sprawy, 
3) w odpowiedzi podaje się datę i znak sprawy , której ta odpowiedź dotyczy, 
4) adres pisze się w pierwszym przypadku, 
5) pod treścią z lewej strony podaje się liczbę załączników, 
7) w przypadku gdy treść pisma ma być podana do wiadomości innym instytucjom lub 

osobom , pod treścią pisma należy wymienić wszystkich adresatów. 
Przy sporządzeniu pism należy wykorzystywać wzory i formularze przewidziane 
odrębnymi przepisami. 

5. Terminy załatwiania spraw wynikają z obowiązujących przepisów lub ustaleń jednostek 
nadrzędnych albo poleceń zwierzchników. 

6. Realizacja wyznaczonych terminów załatwiania spraw należy do obowiązków referentów. 
Dopilnowanie realizacji wyznaczonych terminów należy do kierownika jednostki 
organizacyjnej załatwiającej sprawę.  

7. W przypadku nie załatwienia sprawy w wyznaczonym terminie, obowiązkiem jednostki 
oczekującej na jej załatwienie jest interwencja w jednostce załatwiającej sprawę. 

 
§ 13 

1. Po załatwieniu sprawy referent sporządza projekt odpowiedzi, który wymaga  akceptacji. 
Akceptacja może być jednostopniowa lub wielostopniowa. 

2. Akceptacja wielostopniowa polega na wstępnym zaakceptowaniu pisma przez kolejne 
nieupoważnione do podpisania pisma osoby, aż do ostatecznego zaakceptowania pisma 
przez osobę upoważnioną do jego podpisania. 

3. Przekazanie pism do akceptacji może nastąpić: 
1) w postaci papierowej (na drugim egzemplarzu projektu pisma prowadzący sprawę 

umieszcza swój odręczny podpis); 
2) w postaci elektronicznej. 

4. Jeżeli projekt pisma  przedstawiony do akceptacji w postaci papierowej nie wymaga 
poprawek, akceptujący podpisuje pismo w dwóch egzemplarzach (jeden przeznaczony 
do wysyłki, a drugi do włączenia do akt sprawy), chyba że jest wymagana większa liczba 
egzemplarzy.  
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5. W przypadku gdy projekt pisma jest przedstawiony do akceptacji w wersji elektronicznej, 
akceptujący może dokonać bezpośrednio niezbędnych poprawek i sporządzić dwa 
egzemplarze pisma. 

6. Podpisywanie pism odbywa się jednoosobowo z wyłączeniem przypadków określonych 
szczególnymi przepisami (np. zobowiązania majątkowe). 

7. Podpisujący pismo  zamieszcza swój podpis w prawej części pod treścią pisma. Podpis 
powinien się mieścić w obrębie maszynowego napisu lub pieczątki zawierającej nazwę 
stanowiska podpisującego oraz jego imię i nazwisko. 

8. Jeżeli podpisujący pismo działa w zastępstwie aprobującego, zamieszcza pod 
stanowiskiem aprobującego znak „w.z” (w zastępstwie), gdy podpisujący posiada 
upoważnienia do podpisywania określonego pisma, stawia przed stanowiskiem 
aprobującego znak „z up.” (z upoważnienia), gdy natomiast pismo podpisuje pełniący 
obowiązki aprobującego – przed stanowiskiem aprobującego stawia się znak ”p.o” 
(pełniący obowiązki). 

9. Pod imieniem i nazwiskiem podpisującego, w zastępstwie i z upoważnienia 
aprobującego, zamieszcza się jego tytuł służbowy. 

10. W przypadku pisma przeznaczonego do wysyłki za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej przestawia się do akceptacji i podpisu w postaci elektronicznej. 
Akceptujący podpisuje elektronicznie pismo w postaci elektronicznej oraz podpisuje 
odręcznie wydrukowaną treść pisma w postaci elektronicznej (egzemplarz przeznaczony 
do włączenia do akt sprawy). 

11. Przy sporządzaniu odpisu pisma lub dokumentu należy zachować wszelkie jego istotne 
elementy (oznaczenia, pieczęcie, podpisy, itp.), Zależnie od tego,  czy odpis sporządza 
się z oryginału, czy też z odpisu, należy na środku odpisu zamieścić adnotację: „Odpis” 
lub „Odpis z odpisu”, a pod jego tekstem z lewej strony: „Zgodność z oryginałem 
(odpisem) stwierdza”, a poniżej datę i podpis opatrzony odpowiednia pieczątką  
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska podpisującego. 

 
§ 14 

1.  Prowadzący sprawę włącza do akt sprawy podpisany egzemplarz pisma wychodzącego, 
przeznaczony do włączenia do akt sprawy. 

2. Załatwienie ostateczne sprawy odnotowuje się w spisie spraw przez wpisanie  
w odpowiedniej rubryce daty załatwienia. 

 
§ 15 

1. Korespondencja może być przekazywana odbiorcy  w postaci pisma wysyłanego : 
1) przesyłką listową; 
2) faksem; 
3) na nośniku informatycznym (wysyłanym przesyłką pocztową); 
4) pocztą elektroniczną. 

2. Pisma przeznaczone do wysłania przygotowuje się w jednostce organizacyjnej, 
załatwiającej sprawę merytorycznie.  

3. Przygotowanie korespondencji do wysyłki polega na: 
1) sprawdzeniu, czy pisma są podpisane, opatrzone znakiem sprawy i datą, oraz czy 

dołączono do nich stosowne załączniki; 
2) dokonaniu adnotacji na kopii pisma o jego wysyłce; 
3) zaadresowaniu przesyłek listowych; 
4) przekazaniu przesyłek do sekretariatu. 

4. Do obowiązków sekretariatu,  jako punktu wysyłki korespondencji należy: 
1) sprawdzenie przygotowania korespondencji; 
2) segregowanie pism; 
3) ewidencja przesyłek poleconych w pocztowej książce nadawczej. 

5. Pisma wysyła się zgodnie z dyspozycją zamieszczoną pod adresem (polecony, ekspres, 
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do rąk własnych). Brak takiej dyspozycji oznacza, 
że pismo ma być wysłane jako przesyłka zwykła. 
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§ 16 
1. Akta sprawy w toku załatwiania powinny być przechowywane w teczkach z napisem „do 

załatwienia” i ułożone w kolejności wpływu. Poza kolejnością załatwiane są sprawy pilne. 
2. Akta spraw zakończonych przechowuje się w teczkach założonych zgodnie z wykazem 

akt. Powinny być ułożone w kolejności liczb porządkowych spisu spraw danej teczki. 
Dołączone do akt sprawy informatyczne nośniki danych przechowuje się we właściwej 
teczce rzeczowej razem z aktami sprawy.  

3. Teczki akt zakończonych należy opisać zgodnie z postanowieniami  § 11 ustęp 6 
instrukcji. 

4. Akta spraw zakończonych przechowuje się w jednostce organizacyjnej przez dwa lata, 
licząc od pierwszego stycznia roku następnego po roku zakończenia spraw. Po upływie 
tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum Uczelni, w trybie i na warunkach  
określonych w Instrukcji archiwalnej. 

 
III. POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU REORGANIZACJI LUB  

LIKWIDACJI 
                    

§ 17 
1. Jednostka organizacyjna (komórka administracyjna, stanowisko pracy), która została 

zreorganizowana, zlikwidowana lub postawiona w stan likwidacji, przekazuje akta 
spraw niezakończonych prawnemu następcy (jednostce przejmującej zadania 
likwidowanej jednostki) na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych. Kopie tych spisów 
przekazuje się do archiwum Uczelni. 

2. Jednostka organizacyjna, która przejęła dokumentację spraw niezakończonych, 
dokonuje ich ponownego zarejestrowania zaznaczając ten fakt w dotychczasowym 
spisie spraw w formie wzmianki: „przeniesiono do znaku sprawy” i przenosi akta  
sprawy do nowej teczki aktowej, nie dokonując zmian w znaku sprawy 
przyporządkowanym wcześniej aktom sprawy. 

3. Pozostałą dokumentację uporządkowaną zgodnie z postanowieniami niniejszej 
instrukcji jednostka reorganizowana lub likwidowana przekazuje do archiwum Uczelni, 
na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych. 

4. W przypadku likwidacji Uczelni materiały archiwalne przekazuje się do Archiwum 
Państwowego w Siedlcach, a dokumentację niearchiwalną instytucji przejmującej 
sprawy likwidowanej jednostki. 

 
IV. Załączniki: 
 
1. Symbole komórek organizacyjnych administracji. 
2. Symbole jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych i pozawydziałowych. 
3. Wzór pieczątek wpływu. 
4. Spis spraw. 
5. Wykaz dokumentów dotyczących nadania stopnia naukowego doktora. 
6. Wykaz dokumentów dotyczących nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
7. Wykaz dokumentów dotyczących nadania tytułu naukowego profesora. 
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