
ZARZĄDZENIE Nr 47/2016 
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach 
 

z dnia 17 czerwca 2016 roku 
 
 

w sprawie nadania regulaminu Archiwum UPH 
 

 
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 34 ust. 2 statutu UPH zarządza się,   
co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Archiwum UPH nadaje się regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia. 
 

§ 2 
 
Traci moc zarządzenie rektora nr 8/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany 
regulaminu Archiwum Uczelnianego.  

§ 3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

        REKTOR 
 
                                                                                        dr hab. Tamara Zacharuk 
                 profesor nadzwyczajny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      Załącznik 
                                                                                    do zarządzenia Rektora Nr 47/2016 

 
 

Regulamin 
Archiwum  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  

w Siedlcach 
 
 
 
I.  Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

Niniejszy regulamin określa podstawy prawne funkcjonowania Archiwum Uniwersytetu 
Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach (dalej zwanego Archiwum), zasoby Archiwum, 
zakres działania Archiwum, zasady udostępniania zasobów Archiwum i organizację 
Archiwum. 

§ 2 
 

1. Archiwum jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną. Archiwum wchodzi w skład 
państwowej sieci archiwalnej. 

2. Siedziba Archiwum znajduje się w budynku Biblioteki Głównej UPH, przy ul. Ks. Jerzego 
Popiełuszki nr 9 w Siedlcach. 

3. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Archiwum sprawuje Prorektor  do spraw 
nauki. 

4. Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem Archiwum sprawuje Kanclerz.  
 

§ 3 
 

Archiwum działa w szczególności na podstawie: 
1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

572 ze zm.); 
2) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1446) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie; 
3) statutu UPH; 
4) Instrukcji archiwalnej zatwierdzonej przez rektora. 

 
II. Zasoby Archiwum 

§ 4 
 
1. Zasoby Archiwum, niezależnie od techniki wykonania i formy zewnętrznej nośników, 

stanowią w szczególności: 
1) materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności UPH, jej jednostek 

organizacyjnych oraz pracowników, studentów i doktorantów; 
2) materiały źródłowe dotyczące historii UPH i jej funkcjonowania, gromadzone              

w wyniku działalności samego Archiwum; 
3) materiały archiwalne wytworzone przez podmioty współpracujące lub związane          

z UPH (organizacje, stowarzyszenia).  
2. Zasoby Archiwum są częścią Państwowego Zasobu Archiwalnego. Nadzór nad stanem     

i sposobem przechowywania zasobów Archiwum sprawuje Archiwum Państwowe, 
właściwe dla siedziby UPH. 

 
 



III. Zakres działania Archiwum 
 

§ 5 
 

1. Archiwum gromadzi, przechowuje, zabezpiecza i udostępnia zasoby archiwalne,              
o których mowa w § 4. 

2. Archiwum prowadzi także działalność naukowo-dydaktyczną. 
3. Archiwum współpracuje z innymi archiwami, w szczególności Archiwum Państwowym, 

właściwym dla siedziby UPH. 
§ 6 

 
1. Do zadań Archiwum w zakresie przechowywania, zabezpieczania i udostępniania 

zasobów archiwalnych w szczególności należy: 
1) współpraca z jednostkami organizacyjnymi UPH w zakresie prawidłowego 

postępowania z dokumentacją i przygotowania jej do przekazania do Archiwum; 
2) przejmowanie materiałów archiwalnych od jednostek organizacyjnych UPH; 
3) prowadzenie ewidencji posiadanej dokumentacji; 
4) opracowywanie, inwentaryzowanie i zabezpieczanie przyjętej dokumentacji; 
5) prowadzenie wykazów prac magisterskich, doktorskich i innych; 
6) wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów oraz zaświadczeń; 
7) udostępnianie i wypożyczanie materiałów archiwalnych; 
8) prowadzenie działalności informacyjnej; 
9) udzielanie instruktażu dotyczącego zakładania, prowadzenia i opisywania teczek 

zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną; 
10) udzielanie instruktażu w zakresie prawidłowego przechowywania akt w jednostkach 

organizacyjnych UPH; 
11) udzielanie instruktażu w sprawie przygotowania dokumentacji do przekazania do 

Archiwum; 
2. Archiwum może odmówić przejęcia materiałów archiwalnych, o których mowa w ust. 1 

pkt. 2, w przypadku: 
1) ujawnienia błędów w spisie zdawczo-odbiorczym; 
2) ujawnienia, że spis zdawczo – odbiorczy nie został sporządzony prawidłowo; 
3) stwierdzenia, że materiały archiwalne nie zostały prawidłowo uporządkowane; 
4) gdy zawartość przekazywanych materiałów jest sprzeczna ze spisem zdawczo-

odbiorczym. 
§ 7 

 
Do zadań Archiwum w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej w szczególności należy: 

1) opracowywanie naukowych pomocy ewidencyjnych dotyczących zasobu własnego; 
2)  prowadzenie badań z zakresu archiwistyki i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki archiwów szkół wyższych, dziejów uczelni, organizacji 
nauki w regionie oraz prac indywidualnych pracowników Archiwum UPH; 

3) uczestniczenie w przygotowaniu wydawnictw dotyczących dziejów UPH, organizacji, 
stowarzyszeń oraz osób fizycznych z nimi związanych; 

4) uczestniczenie w badaniach naukowych z dziedziny archiwistyki i dziejów regionu; 
5) organizowanie wystaw archiwalnych, ekspozycji czasowych i konferencji naukowych; 
6) popularyzowanie dziejów uczelni i regionu w środkach masowego przekazu, a także 

poprzez publikacje własne i uczestnictwo pracowników Archiwum w konferencjach 
naukowych; 

7) sprawowanie opieki nad praktykami archiwalnymi dla studentów specjalności 
archiwalnej; 

8) sprawowanie opieki nad stażystami. 
 
 
 



§ 8 
 
Archiwum może prowadzić odpłatną działalność usługową na rzecz jednostek 
organizacyjnych i osób spoza UPH, w tym także działalność usługową polegającą na 
kopiowaniu dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w szczególności 
dokumentacji osobowej i płacowej. Wysokość odpłatności ustala rektor w drodze 
zarządzenia. 

 
IV. Zasady udost ępniania zasobów Archiwum 

 
§ 9 

 
1. Archiwum udostępnia materiały archiwalne po upływie 30 lat od ich wytworzenia.  
2. Materiały archiwalne od których wytworzenia nie upłynęło 30 lat mogą być udostępniane  

w przypadkach uzasadnionych potrzebami nauki i kultury, o ile nie narusza to prawnie 
chronionych interesów Państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli oraz tajemnic 
ustawowo chronionych.  

3. Materiały archiwalne powstałe do końca 1989 r. w związku z działalnością partii i 
organizacji politycznych są w każdym przypadku udostępniane na potrzeby nauki i kultury, 
o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów Państwa, jednostek organizacyjnych i 
obywateli oraz tajemnic ustawowo chronionych. 

4. Udostępnianie materiałów archiwalnych, o których mowa w ust. 1-3, zawierających 
informacje niejawne, następuje z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji 
niejawnych. 

5. Zgodę na wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych, o których mowa w ust. 2 i 
3, wyraża Dyrektor Archiwum. 

6. Oryginały materiałów archiwalnych są udostępniane tylko wtedy, gdy Archiwum nie 
dysponuje kopiami lub gdy jest to niezbędne ze względu na cel i sposób wykorzystania 
tych materiałów albo gdy wynika to z przepisów prawa.   

 
§ 10 

 
Niezależnie od wieku materiałów archiwalnych Dyrektor Archiwum może, w drodze decyzji, 
odmówić ich udostępnienia, jeżeli: 

1) ich stan fizyczny nie pozwala na udostępnienie; 
2) udostępnienie miałoby spowodować naruszenie: 

a) prawnie chronionych interesów Państwa, jednostek organizacyjnych (w tym UPH) 
i obywateli, 

b) tajemnic prawnie chronionych. 
 

§ 11 
 

2. Podmiotom spoza UPH materiały archiwalne udostępnia się na ich pisemny wniosek na 
miejscu w Archiwum.  

3. We wniosku podaje się w szczególności: 
1) tytuł materiału archiwalnego lub temat, którego on dotyczy; 
2) cel i przewidywany sposób wykorzystania materiału archiwalnego; 
3) nazwę jednostki organizacyjnej oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się  

o udostępnienie materiału archiwalnego. 
4. W przypadku gdy o udostępnienie materiałów archiwalnych ubiega się jednostka 

organizacyjna materiały udostępnia się osobie fizycznej uprawnionej do reprezentowania 
tej jednostki organizacyjnej lub posiadającej pisemne upoważnienie jej właściwego 
organu. 

5. Materiały archiwalne mogą być udostępnione podmiotom spoza uczelni za zgodą 
Dyrektora Archiwum. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Archiwum może wyrazić 



zgodę na wypożyczenie materiałów archiwalnych, w zasadzie nie dłużej niż na jeden 
miesiąc.  

§ 12 
 

1. Pracownikom, studentom i doktorantom, na ich pisemny wniosek, udostępnia się 
materiały archiwalne na miejscu w Archiwum.  

2. Decyzję w sprawie udostępnienia materiałów archiwalnych podejmuje Dyrektor Archiwum.  
3. Udostępnienie prac niepublikowanych lub z innych przyczyn wyłączonych z udostępniania 

może nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu zgody: autora lub promotora pracy, 
kierownika jednostki organizacyjnej w której praca powstała, opiekuna naukowego pod 
kierunkiem którego prowadzi się badania naukowe, a także prorektora ds. nauki, o ile 
wcześniej autor nie wyraził pisemnej zgody. 

4. Dyrektor Archiwum, za pokwitowaniem, wypożycza materiały archiwalne jednostkom 
organizacyjnym UPH, w szczególności jednostkom organizacyjnym administracji, dla 
celów służbowych zgodnych z zakresem zadań i obowiązków danej jednostki 
organizacyjnej,  

 
§ 13 

 
1. Archiwum może jednorazowo udostępnić nie więcej niż pięć jednostek archiwalnych.  
2. Podmiot korzystający z materiałów archiwalnych zobowiązany jest do dbałości o ich stan 

fizyczny i bezpieczeństwo.  
3. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w układzie lub treści materiałów 

archiwalnych, udostępnianie innym osobom, a także samodzielne sporządzanie  kopii, 
zdjęć oraz ich rozpowszechnianie. 

4. Przed udostępnieniem i po zwrocie udostępnionych materiałów archiwalnych sprawdza 
się ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków w udostępnionych 
materiałach archiwalnych sporządza się stosowny protokół, który Dyrektor Archiwum 
przekazuje prorektorowi ds. nauki w celu podjęcia stosownych środków prawnych w 
stosunku do osób odpowiedzialnych za uszkodzenie lub zniszczenie materiałów 
archiwalnych. 

 
V.  Organizacja Archiwum 

§ 14 
 

1. Pracami Archiwum kieruje Dyrektor, którego powołuje rektor. 
2. Do obowiązków Dyrektora Archiwum w szczególności należy: 

1) organizowanie całokształtu działalności Archiwum; 
2) sprawowanie nadzoru nad majątkiem i zasobem Archiwum, w tym nad 

gromadzeniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opracowywaniem, 
udostępnianiem i zabezpieczaniem materiałów archiwalnych oraz brakowaniem 
dokumentacji niearchiwalnej; 

3) podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania 
Archiwum, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu; 

4) przedkładanie, odpowiednio, prorektorowi do spraw nauki albo kanclerzowi wniosków 
i opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania Archiwum; 

5) określanie wzorów formularzy, druków związanych z funkcjonowaniem Archiwum; 
6) reprezentowanie Archiwum na zewnątrz Uczelni - w sprawach nie zastrzeżonych dla 

organów Uczelni i Kanclerza; 
7) sprawowanie nadzoru w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów bhp  

i p.poż. 
8) ustalanie zakresu obowiązków pracowników Archiwum. 

3. Dyrektor Archiwum lub upoważniony przez niego pracownik jest uprawniony do 
wydawania i podpisywania wypisów, odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz 
potwierdzania zgodności z oryginałem. 



  
 
VI.  Przepisy ko ńcowe . 

§ 15 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez rektora. 
 

 
 
 

 
 


