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WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA 

MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH  

DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU 
 

1. Jednostki organizacyjne przekazują uporządkowane materiały archiwalne  

do Archiwum nie później niż po upływie 25 lat od ich wytworzenia. 

2. Termin określony powyżej nie dotyczy materiałów archiwalnych, których okres 

przechowywania określony jest odrębnymi przepisami oraz kronik i innej dokumentacji 

związanej z dziedziczeniem tradycji (nie podlegają zdaniu do Archiwum dopóki dana 

jednostka organizacyjna istnieje), a także materiałów archiwalnych gromadzonych  

i przechowywanych w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność 

archiwalną. 

3. Za właściwe przygotowanie i przekazanie dokumentacji do Archiwum odpowiedzialni 

są Kierownicy jednostek i instytucji wojskowych. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej powiadamia o zamiarze przekazania materiałów 

archiwalnych Dyrektora Archiwum, przedstawiając trzy egzemplarze spisu akt. 

5. Dyrektor Archiwum, przed przyjęciem materiałów archiwalnych: 

1) sprawdza sposób opracowania spisów akt oraz stan fizyczny  

i prawidłowość uporządkowania materiałów archiwalnych; 

2) w przypadku niewłaściwego opracowania spisów akt lub nieuporządkowania 

materiałów archiwalnych, odmawia ich przyjęcia. 

6. Termin przekazania materiałów archiwalnych ustala Dyrektor Archiwum  

w porozumieniu z Kierownikiem jednostki organizacyjnej przekazującej materiały 

archiwalne. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem materiałów archiwalnych  

do Archiwum ponosi jednostka organizacyjna przekazująca te materiały. 
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PRZYGOTOWANIE I PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 

WYTWORZONYCH PRZED WPROWADZENIEM  

W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ DZIESIĘTNEGO JEDNOLITEGO 

RZECZOWEGO WYKAZU AKT 

 

1. Teczki akt zawierające materiały archiwalne należy uporządkować w sposób 

następujący: 

1) dokumenty w teczkach ułożyć z zachowaniem chronologii; 

2) w teczkach akt pozostawić tylko jeden egzemplarz spośród materiałów 

powtarzalnych (wieloegzemplarzowych), a dokumenty pozostające w teczce 

pozbawić elementów metalowych (spinaczy, zszywek itp.), a także taśm klejących 

nie przeznaczonych do konserwacji papieru; 

3) usunąć z teczki wszelkiego rodzaju przekładki, ozdobniki itp.; 

4) na początku każdej teczki akt zamieścić spis dokumentów zawartych w teczce,  

z podaniem numerów stron; 

5) ponumerować tylko zapisane strony teczki akt, umieszczając kolejny numer  

w górnym rogu, przy zewnętrznej krawędzi każdej zapisanej strony – przy pomocy 

numeratora lub miękkiego ołówka;  

6) jeżeli teczki akt skompletowane są w kilku tomach to każdy tom numerować 

oddzielnie; 

7) nie numerować ostatniej strony, na której widnieje pieczęć kancelaryjna  

o zakończeniu teczki akt; 

8) teczki akt wytworzone przed wejściem w życie Zarządzenia Nr 42/MON  

z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej 

klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów 

archiwalnych do archiwów w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, należy ponownie 

ponumerować uwzględniając numerację stron, a nie kart; 

9) za stronę zapisaną uważa się stronę akt, na której znajduje się treść pisma, 

ewentualnie pieczęcie kancelaryjne lub urzędowe i adnotacje dotyczące sposobu 

załatwienia sprawy; 

10) teczka akt kategorii „A” może być utworzona z kilku cieńszych teczek (ten sam 

format, tytuł i symbol klasyfikacyjny), wtedy na okładce należy wypisać wszystkie 

numery RTD poszczególnych teczek, ponadto należy usunąć stare okładki oraz 

ostatnie strony łączonych teczek akt, a także ponownie ponumerować strony; 

11) wypiąć niezapisane strony, które pojawiły się przy łączeniu teczek; 

12) dokumenty umieścić w okładkach w sposób nienaruszający tekstu, tak aby jego 

odczytanie i wykonanie kopii było w pełni możliwe, tworząc poszyt o grubości 

nieprzekraczającej 5 cm (jeśli tak, rozdzielamy go na tomy); 

13) umieścić w teczce akt oddzielny arkusz papieru (nie podlegający numerowaniu),  

na którym umieszcza się informacje o liczbie stron w niej zawartych, które 

potwierdza swoim podpisem osoba odpowiedzialna (z podaniem imienia, nazwiska 

i zajmowanego stanowiska); 
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14) pierwszą stronę okładki teczki akt opisać zgodnie ze wzorem dostępnym  

w zakładce „Formularze”, na stronie internetowej Archiwum. 

2. Spis dokumentów należy sporządzić po zakończeniu teczki akt zawierającej materiały 

archiwalne i dołączyć z przodu teczki, należy go ponumerować.  

3. Spis dokumentów powinien zawierać:  

1) liczbę porządkową;  

2) tytuł dokumentu lub jego temat i charakter;  

3) numer pierwszej strony dokumentu;  

4) podpis osoby sporządzającej spis dokumentów. 

4. Nie należy sporządzać spisu dokumentów dla teczek akt o jednorodnej zawartości,  

np. rozkazów dziennych, planów zasadniczych przedsięwzięć, decyzji itp. 

5. Materiały archiwalne stanowiące dokumentację techniczną, kartograficzną, geodezyjną 

i audiowizualną utrwaloną na nośnikach innych niż informatyczne nośniki danych, 

należy uporządkować w sposób uzgodniony z Archiwum. 

6. Materiały archiwalne należy przekazać do Archiwum na podstawie spisów akt 

wykonanych wg wzoru określonego w zakładce „Formularze”, przy czym: 

1) nazwę twórcy akt stanowi pełna nazwa jednostki organizacyjnej,  

która je wytworzyła;  

2) Archiwum nadaje numer spisowi akt w momencie przyjęcia akt;  

3) poszczególne pozycje spisu należy rozdzielać separatorem; 

4) każda kolejna strona spisu powinna zaczynać się powtórzeniem nagłówka tabeli; 

5) nie należy rozdzielać jednego wiersza tabeli pomiędzy dwie strony, a jeżeli nastąpi 

taka konieczność należy cały wiersz przenieść na drugą stronę; 

6) spis akt należy wykonać w formacie A4, w pionowym układzie strony,  

w wydruku dwustronnym (czcionka Times New Roman lub Arial wielkości  

12 pkt), z marginesem lustrzanym o szerokości 3,5 cm; 

7) szerokość wierszy w spisie nie powinna być mniejsza niż 2 cm;  

8) szerokość kolumny 8 (Informacje uzupełniające) również nie powinna być 

mniejsza niż 2 cm;  

9) materiały archiwalne należy ułożyć w spisie akt rzeczowo  

(wg haseł klasyfikacyjnych obowiązującego w danym roku Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt), a w obrębie tych haseł chronologicznie. 

7. Spis akt należy sporządzić w trzech egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 

przeznaczone są dla Archiwum przyjmującego materiały archiwalne, natomiast trzeci, 

potwierdzony przez Archiwum, przechowuje się w jednostce organizacyjnej 

przekazującej materiały archiwalne.  

8. Do spisu akt obowiązkowo należy sporządzić pismo przewodnie. 

9. Spisy akt przekazuje się w formie wydruku i w wersji elektronicznej uzgodnionej  

z Dyrektorem Archiwum. 

10. Do spisu akt obowiązkowo należy dołączyć informacje zawierające podstawowe dane 

dotyczące zmian organizacyjnych (np. przeformowania, zmiany struktury, 

kompetencji), jakie nastąpiły w czasie, z którego pochodzą przekazywane materiały 

archiwalne. 
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11. Ponadto, jeżeli w jednostce organizacyjnej przekazującej akta nie były prowadzone 

teczki akt kategorii archiwalnej "A", a były ujęte w Rzeczowym Wykazie Akt  

wtedy należy sporządzić notatkę informacyjną wyjaśniającą ten stan rzeczy. Podobnie 

należy postąpić w przypadku braku ciągłości w prowadzeniu teczek akt kategorii 

archiwalnej "A". 

12. Przekazywane materiały archiwalne należy zabezpieczyć przez:  

1) oprawienie poszytu w okładkę wykonaną z tektury litej bezkwasowej,  

o gramaturze od 160 do 800 g/m2;  

2) zapakowanie w pudła archiwalne wykonane z tektury litej bezkwasowej,  

o gramaturze od 1100 g/m2. 
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PRZYGOTOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH  

WYTWORZONYCH PO WPROWADZENIU  

W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ DZIESIĘTNEGO JEDNOLITEGO 

RZECZOWEGO WYKAZU AKT 1 

 

 

1. Porządkowanie, ewidencjonowanie i techniczne zabezpieczenie materiałów 

archiwalnych przed ich przekazaniem przez jednostkę organizacyjną do Archiwum 

odbywa się w sposób uzgodniony między Dyrektorem Archiwum, a Kierownikiem 

jednostki organizacyjnej, przy uwzględnieniu standardów porządkowania, 

ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych. 

2. Kierownik jednostki zawiadamia Dyrektora Archiwum o rozpoczęciu procesu 

przygotowania materiałów archiwalnych do ich przekazania, podając dane o: 

1) nazwie jednostki organizacyjnej, która materiały archiwalne wytworzyła  

i zgromadziła; 

2) zmianach nazwy jednostki organizacyjnej wraz z okresem działania pod daną 

nazwą; 

3) zmianach struktury organizacyjnej jednostki organizacyjnej; 

4) podstawie prawnej utworzenia jednostki organizacyjnej; 

5) podstawie prawnej ustania działalności jednostki organizacyjnej; 

6) właściwości rzeczowej i miejscowej jednostki organizacyjnej; 

7) systemie kancelaryjnym stosowanym w jednostce organizacyjnej; 

8) systemie wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym wskazanie, czy był to 

system elektronicznego zarządzania dokumentacją; 

9) składzie chronologicznym, w którym były gromadzone materiały archiwalne, i jego 

rozmiarze; 

10) składzie informatycznych nośników danych, w którym były gromadzone materiały 

archiwalne, i jego rozmiarze; 

11) okresie, z którego pochodzą materiały archiwalne, wyrażonym datami rocznymi; 

12) rodzajach materiałów archiwalnych; 

13) rozmiarze materiałów archiwalnych wyrażonym we właściwy dla danego rodzaju 

materiałów archiwalnych sposób, w szczególności w jednostkach archiwalnych, 

jednostkach inwentarzowych, metrach bieżących; 

14) stanie zachowania materiałów archiwalnych, w tym o podejmowanych dotychczas 

działaniach w zakresie profilaktyki konserwatorskiej lub konserwacji właściwej; 

15) stopniu zewidencjonowania lub uporządkowania materiałów archiwalnych. 

3. W przypadku niemożliwości podania powyższych danych Kierownik jednostki udziela 

stosownych pisemnych wyjaśnień. 

4. Danych, o których mowa powyżej, nie podaje się podczas kolejnego przekazania 

materiałów archiwalnych do Archiwum, jeżeli od ostatniego przekazania nie uległy 

zmianie. 

5. W trakcie trwania lub po zakończeniu czynności porządkowania, ewidencjonowania  

i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych Archiwum może sprawdzić 

stan materiałów archiwalnych, dokonując ich ekspertyzy archiwalnej. 
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6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących sposobu porządkowania, 

ewidencjonowania i technicznego zabezpieczenia przekazywanych materiałów 

archiwalnych Dyrektor Archiwum może odmówić ich przyjęcia do momentu 

wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek, dokonanych w terminie uzgodnionym 

między Kierownikiem jednostki, a Dyrektorem Archiwum. 

7. Kierownik jednostki zawiadamia Dyrektora Archiwum o zakończeniu czynności 

porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczenia materiałów 

archiwalnych, przedstawiając ewidencję tych materiałów. 

8. Przekazanie materiałów archiwalnych przez Kierownika jednostki odbywa się  

na podstawie zaakceptowanej przez Dyrektora Archiwum ewidencji tych materiałów 

archiwalnych. 

9. Przekazanie materiałów archiwalnych przez Kierownika jednostki następuje w terminie 

uzgodnionym z Dyrektorem Archiwum oraz miejscu wskazanym przez Dyrektora. 

 

 

STANDARD PORZĄDKOWANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH OBEJMUJE: 

 

1. Ustalenie twórcy dokumentacji. 

2. Sprawdzenie poprawności utworzenia jednostek archiwalnych i w miarę potrzeby 

dokonanie korekty. 

3. Ułożenie materiałów archiwalnych aktowych w obrębie jednostek archiwalnych  

w kolejności wynikającej ze spisu spraw, przy czym pierwsza sprawa powinna zostać 

umieszczona na górze teczki. Dokumenty w obrębie danej sprawy układa się 

chronologicznie, począwszy od najwcześniejszego pisma wszczynającego sprawę. 

4. Opisanie jednostek archiwalnych na ich opakowaniu (tj. okładce) przez podanie: 

1) pełnej nazwy jednostki organizacyjnej, która materiały archiwalne wytworzyła lub 

zgromadziła; 

2) pełnej nazwy komórki organizacyjnej, która materiały archiwalne wytworzyła lub 

zgromadziła; 

3) oznaczenia kancelaryjnego, to jest znaku akt, jeżeli było stosowane; 

4) oznaczenia kategorii archiwalnej; 

5) tytułu jednostki archiwalnej złożonego z pełnego hasła klasyfikacyjnego  

z wykazu akt – o ile był stosowany; tytuł może zostać uszczegółowiony przez 

dodanie typu akt tworzących jednostkę archiwalną; 

6) rocznych dat skrajnych materiałów archiwalnych tworzących jednostkę archiwalną. 

Wykonanie czynności, opisanych w punktach od 1 do 6 odbywa się z uwzględnieniem 

układu nadanego przez jednostkę organizacyjną w momencie wytworzenia lub 

zgromadzenia dokumentacji. 

5. Spis spraw należy sporządzić lub wydrukować z systemu SI ARCUS po zakończeniu 

teczki akt sprawy i dołączyć z przodu teczki. Spis spraw należy numerować.  

Nie należy sporządzać spisu spraw dla teczek o jednorodnej zawartości, np. rozkazów 

dziennych, decyzji itp. 

6. Jeżeli w teczce aktowej znajdują się akta sprawy i dokumentacja nietworząca sprawy, 

układ wewnętrzny powinien wyglądać następująco: spis spraw za dany rok, akta sprawy 
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ułożone według tego spisu, na końcu dokumentacja nietworząca sprawy ułożona 

chronologicznie. 

7. Jeżeli akt sprawy z danego roku znajdują się w kilku tomach, wówczas spis spraw 

należy umieścić się na początku pierwszego tomu, natomiast w kolejnych tomach 

można umieścić tylko kopię spisu obejmującą sprawy znajdujące się w danym tomie. 

8. Dopuszcza się przekazywanie kilku roczników spraw zakończonych w jednej teczce 

aktowej, jednak przy założeniu, że dla każdego roku kalendarzowego założony jest 

osobny spis spraw, który rozdziela poszczególne lata. 

 

 

STANDARD EWIDENCJONOWANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 

OBEJMUJE: 

 

1. Sporządzenie spisu odrębnie dla każdego rodzaju materiałów archiwalnych 

zawierającego: 

1) nazwę jednostki organizacyjnej posiadającej materiały archiwalne podlegające 

przekazaniu do Archiwum, 

2) nazwę twórcy akt;  

3) określenie rodzaju materiałów archiwalnych, np.: aktowe, techniczne, 

kartograficzne, geologiczne, fotograficzne, audiowizualne, audialne, wizyjne. 

2. Roczne daty skrajne przekazywanych akt. 

3. Dla każdej pozycji spisu podaje się: 

1) liczbę porządkową, odpowiadającą kolejnej numeracji jednostek archiwalnych; 

2) oznaczenie kancelaryjne, to jest znak akt lub znak sprawy, jeżeli było stosowane; 

3) sygnaturę archiwalną, jeżeli była stosowana; 

4) tytuł jednostki archiwalnej przeniesiony w dosłownym brzmieniu z opakowania; 

5) roczne daty skrajne materiałów archiwalnych tworzących jednostkę archiwalną. 

4. Informację o liczbie jednostek archiwalnych w spisie. 

5. Materiały archiwalne należy ułożyć w spisie akt rzeczowo (wg haseł klasyfikacyjnych 

obowiązującego w danym roku Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt), a w obrębie 

tych haseł chronologicznie. 

 

 

STANDARD TECHNICZNEGO ZABEZPIECZENIA MATERIAŁÓW 

ARCHIWALNYCH OBEJMUJE: 

 

1. Poddanie zabiegom konserwatorskim w przypadku uszkodzenia mechanicznego, 

biologicznego lub chemicznego materiałów archiwalnych. 

2. Usunięcie elementów metalowych i plastikowych (np.: spinaczy, zszywek, wąsów, 

koszulek, okładek), o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

3. Umieszczenie materiałów archiwalnych, w formie w jakiej zostały wytworzone,  

w opakowaniu dostosowanym do ich rozmiaru.  

4. Ponumerowanie zapisanych stron materiałów archiwalnych aktowych przez naniesienie 

kolejnego numeru w górnym, prawym rogu strony (w uzasadnionych przypadkach 
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zamiast numeracji stron stosuje się numerację kart). Ostateczną liczbę stron/kart podaje 

się na wewnętrznej części tylnej okładki opakowania w formie zapisu: 

 

Niniejsze/a ... [rodzaj opakowania] zawiera … stron/kart kolejno ponumerowanych. 

[miejscowość, data, podpis osoby numerującej akta] 

 

5. Umieszczenie jednostek archiwalnych w opakowaniach zbiorczych (np.: pudło 

archiwalne, natomiast jeśli przedmiotem przekazania są fotografie umieszczenie ich  

w obwolutach bawełnianych). 

6. Opisanie opakowań zbiorczych poprzez umieszczenie na nich ołówkiem oznaczenia 

kolejnej pozycji ze spisu. 

7. Opakowania (tj. okładki) powinny być wykonane z materiału litego bezkwasowego  

o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg, liczbie Kappa < 5  

i gramaturze od 160 do 800 g/m². 

8. Opakowania zbiorcze (np. pudła archiwalne) powinny być wykonane z materiału litego 

bezkwasowego o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg  

i gramaturze od 1100 g/m² (optymalne wymiary: 35 cm x 26 cm x 11 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Podstawa: Rozporządzenie 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. 
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW 

ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU  

W PRZYPADKU ROZFORMOWANIA LUB PRZEFORMOWANIA 

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 2 

 

 

1. W przypadku trwałego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną 

podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowaną, jednostka ta  

do czasu zaprzestania działalności jest zobowiązana: 

1) zamknąć lub zakończyć prowadzone sprawy; 

2) wykonać spisy dokumentacji zgromadzonej w jednostce; 

3) przekazać dokumentację lub zakończyć brakowanie dokumentacji. 

2. Zamknięcie prowadzonych spraw polega na zakończeniu czynności związanych  

z prowadzeniem sprawy i jej opisaniu w sposób umożliwiający dalsze jej prowadzenie 

przez inną jednostkę organizacyjną. 

3. Zakończenie prowadzonych spraw polega na ostatecznym ich skompletowaniu  

i opisaniu dokumentacji tych spraw w celu jej archiwizacji. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej, która zaprzestaje działalności, informuje 

niezwłocznie Dyrektora Archiwum o: 

1) podstawach prawnych trwałego zaprzestania działalności przez jednostkę 

organizacyjną; 

2) dacie trwałego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną; 

3) normatywach kancelaryjnych, w szczególności jednolitych rzeczowych wykazach 

akt, z podaniem okresów ich obowiązywania, protokołach ekspertyz archiwalnych 

oraz innych przepisach stanowiących podstawę kwalifikacji dokumentacji. 

5. Dyrektor Archiwum określa termin nadesłania spisów dokumentacji zgromadzonej  

w jednostce oraz określa ostateczny termin przekazania materiałów archiwalnych. 

6. Dokumentacja zgromadzona w rozformowywanej jednostce organizacyjnej, przed jej 

wybrakowaniem lub przekazaniem, podlega ekspertyzie archiwalnej. 

7. Dyrektor Archiwum określa zakres i termin ekspertyzy archiwalnej. 

8. Dokumentację niearchiwalną, dla której nie upłynął okres przechowywania określony 

w jednolitym rzeczowym wykazie akt, należy przekazać: 

1) dokumentację osobową – do właściwego Archiwum wyodrębnionego, zgodnie  

z zarządzeniem wydanym na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca  

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 

t.j.); 

2) dokumentację spraw niezakończonych i dokumentację niezbędną do prowadzenia 

działalności w zakresie przejętych kompetencji i zadań - do jednostki 

organizacyjnej przejmującej te zadania i kompetencje; 

3) pozostałą dokumentację – do jednostki organizacyjnej lub właściwego Archiwum 

wyodrębnionego, wskazanych w rozkazie (decyzji) o zaprzestaniu działalności. 

9. Spisy dokumentacji zgromadzonej w jednostce podlegają uzgodnieniu z Dyrektorem 

Archiwum, a następnie akceptacji ze strony Kierownika jednostki organizacyjnej 

nadrzędnej w stosunku do jednostki organizacyjnej, która zaprzestaje działalności. 
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10. Wobec dokumentacji niearchiwalnej, dla której upłynął okres przechowywania, należy 

zakończyć brakowanie przed upływem terminu zaprzestania działalności jednostki 

organizacyjnej. 

11. Dokumenty dotyczące zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną 

gromadzi się w teczce likwidacyjnej, która w szczególności powinna zawierać: 

1) wykaz dokumentów znajdujących się w teczce;  

2) dokumenty organizacyjne - zarządzenia i decyzje organizacyjne Ministra Obrony 

Narodowej oraz rozkazy organizacyjne dowódców (szefów, komendantów, 

dyrektorów, kierowników) jednostek organizacyjnych poszczególnych szczebli 

dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz osób funkcyjnych, 

którym są podporządkowane jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony 

Narodowej lub przez niego nadzorowane; 

3) plany, wytyczne, harmonogramy określające w sposób szczegółowy 

przedsięwzięcia w zakresie rozformowania; 

4) meldunki z realizacji zadań ujętych w rozkazach organizacyjnych; 

5) spisy akt przekazanych do Archiwum i protokoły lub wykazy dokumentacji 

niearchiwalnej przekazanej do innych jednostek organizacyjnych; 

6) protokoły brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej 

przeprowadzonego w związku z zaprzestaniem działalności przez jednostkę 

organizacyjną. 

12. Teczkę likwidacyjną po zakończeniu działalności jednostki organizacyjnej przekazuje 

się do Archiwum. 

13. Za przekazanie teczki likwidacyjnej do Archiwum odpowiada Kierownik jednostki 

organizacyjnej nadrzędnej w stosunku do jednostki organizacyjnej, która trwale 

zaprzestaje działalności. 

14. Dokumentację niearchiwalną dotyczącą zaprzestania działalności, inną niż wymienioną 

powyżej, przekazuje się do jednostki organizacyjnej przejmującej zadania  

i kompetencje lub do jednostki organizacyjnej wskazanej w rozkazie (decyzji)  

o zaprzestaniu działalności. 

15. Teczkę likwidacyjną przekazuje się do Archiwum po uprzednim zdaniu do niego 

materiałów archiwalnych. 

16. Teczka likwidacyjna powinna zawierać również rys historyczny, który zawiera m.in.: 

1) okoliczności, fakt i datę powstania jednostki organizacyjnej wraz z odpowiednimi 

aktami prawnymi (numer i data rozkazu, przez kogo wydany); 

2) status prawny, miejsce w hierarchii (pod kogo dana jednostka była 

podporządkowana, czy miała jakieś jednostki podległe); 

3) ogólne funkcje, główne etapy rozwoju i działalności, strukturę organizacyjną  

i kompetencje komórek wewnętrznych wraz ze zmianami (rozkazy dotyczące 

przeformowań – numer, data i przez kogo wydany); 

4) siedzibę (lokalizację i jej ewentualne zmiany, zasięg terytorialny i jego zmiany); 

5) dowódców (dyrektorów itp.) wraz z datami pełnienia tej funkcji; 

6) oddziały gospodarcze (daty podległości, ewentualne zmiany oddziałów); 

7) materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną odziedziczone po innej 

instytucji/jednostce; 
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8) okoliczności, fakt i datę likwidacji wraz z odpowiednimi aktami prawnymi  

(numer i data rozkazu, przez kogo wydany); 

9) następcę prawnego (dane teleadresowe) oraz rodzaje dokumentacji jemu 

przekazanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Podstawa: Rozdział 3 Zarządzenia nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 

2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną  

w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanych. 
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA 

TECZEK AKT PERSONALNYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH  

DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU 3 

 

1. Teczki akt personalnych żołnierzy zawodowych (TAP) należy skompletować i opisać 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia  

11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2019, poz. 

330 t.j.) – tzn. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia  

31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 

z 2018, poz.956 t.j.). 

2. TAP należy pozbawić elementów metalowych (spinaczy, zszywek itp.). 

3. Dokumenty w TAP należy spiąć klipsem archiwalnym (zapinanym z tyłu teczki,  

w zależności od grubości TAP dopuszcza się stosowanie więcej niż 1 klipsa). 

4. Wszystkie zapisane strony dokumentów znajdujących się w TAP należy ponumerować 

(kolejny numer w górnym rogu, przy zewnętrznej krawędzi każdej zapisanej strony) 

przy pomocy numeratora lub miękkiego ołówka. Starą numerację kart należy 

przekreślić ołówkiem. 

5. Należy usunąć puste karty/strony. 

6. W TAP powinien znajdować się całościowy spis dokumentów zawartych w teczce akt 

(na początku teczki, przed zeszytem ewidencyjnym) lub spisy poszczególnych części 

teczki. W przypadku pozostawienia tylko spisów poszczególnych części należy je 

uaktualnić (m.in. zastosować numerację stron). 

7. Należy numerować całościowy spis dokumentów zawartych w TAP. 

8. Spis dokumentów zawartych w TAP powinien zawierać: 

1) liczbę porządkową;  

2) tytułu dokumentu lub jego temat i charakter;  

3) numer pierwszej strony dokumentu;  

4) podpis osoby sporządzającej spis dokumentów. 

9. W przypadku, gdy TAP składa się z więcej niż jednego tomu, należy stosować ciągłość 

numeracji, ponadto w drugim i każdym kolejnym tomie na początku teczki należy 

umieścić spis dokumentów zawartych w TAP będący kontynuacją spisu z poprzedniego 

tomu. 

10. W przypadku, gdy TAP składa się z kilku tomów, na okładce pierwszego tomu należy 

nanieść adnotację o ilości tomów, a na każdym tomie jego numer, np. I/II, II/II. 

11. W spisie akt przekazanych należy podać łączną liczbę stron zawartych w dwóch lub 

więcej tomach, natomiast na końcu poszczególnych tomów podać rzeczywistą liczbę 

stron zawartych w danym tomie. 

12. Zdjęcia znajdujące się w kopercie należy na odwrocie opisać miękkim ołówkiem 

imieniem i nazwiskiem żołnierza zawodowego oraz ponumerować, a na kopercie,  

w której je umieszczono należy wpisać strony od-do.  

13. Kopertę również należy ponumerować oraz nanieść na niej informację o liczbie 

znajdujących się w niej zdjęć, ponadto należy ją wpiąć w taki sposób, aby pozostał 

swobodny dostęp do zdjęć. 
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14. Na końcu każdej TAP powinien znajdować się zapis o liczbie stron znajdujących się  

w teczce, potwierdzony datą i podpisem osoby je paginującej, tej strony nie należy 

numerować. 

15. Nie należy doklejać „pasków papieru” do dokumentów, w których brakuje marginesu. 

16. Nie należy oklejać papierową etykietą oryginalnej okładki TAP. Wszystkie potrzebne 

dane zawarte są w spisie akt przekazanych. 

17. Archiwum Wojskowe w Toruniu przyjmuje jawne teczki akt personalnych żołnierzy 

zawodowych. Na okładce TAP nad skreślonym oznaczeniem klauzuli tajności należy 

umieścić zapis „Zniesiono klauzulę tajności" oraz datę, imię i nazwisko wraz  

z podpisem oraz podstawę dokonania czynności. Należy postąpić podobnie, gdy 

oznaczenie klauzuli tajności znajduje się na pierwszej stronie TAP. Ponadto należy 

skreślić wszystkie dotychczasowe oznaczenia znoszonej klauzuli tajności. 

18. Teczki akt personalnych żołnierzy zawodowych należy przekazać na podstawie spisu 

akt przekazanych: 

1) pieczęć nagłówkową jednostki organizacyjnej przekazującej TAP można zastąpić 

wpisaniem pełnej nazwy jednostki organizacyjnej; 

2) Archiwum nadaje numer spisowi akt w momencie przyjęcia TAP;  

3) nazwa jednostki organizacyjnej umieszczona pod numerem spisu akt to nazwa 

jednostki przekazującej TAP. 

19. Przekazujący akta wypełnia w spisie akt kolumny od 1 do 7: 

1) w kolumnie 1 umieszcza liczbę porządkową; 

2) w kolumnie 2 umieszcza numer ewidencyjny TAP oraz jej symbol klasyfikacyjny 

(w przypadku braku pole należy pozostawić puste); 

3) w kolumnie 3 umieszcza tytuł teczki tj. stopień (w formie przyjętego skrótu), imię 

(imiona – jeśli występuję więcej niż jedno), nazwisko (w przypadku zmiany 

poprzednie należy zapisać w nawiasie obok), imię ojca (jeśli brak to imię matki), 

pełną datę urodzenia (w formacie dd-mm-rrrr). Nazwisko należy zapisać 

drukowanymi literami i pogrubioną czcionką, nie należy odmieniać imion  

i nazwisk; 

4) w kolumnie 4 umieszcza kategorię archiwalną TAP (BE50); 

5) w kolumnie 5 i 6 umieszcza roczne daty rozpoczęcia i zakończenia zawodowej 

służby wojskowej; 

6) w kolumnie 7 umieszcza ilość stron TAP. 

20. Spisy akt należy sporządzić w układzie alfabetycznym.  

21. Nie należy wpisywać daty przekazania TAP do Archiwum.  

22. Szerokość wierszy w spisie nie powinna być mniejsza niż 2 cm. 

23. Poszczególne pozycje spisu należy rozdzielić separatorem. 

24. W przypadku, gdy TAP składa się z więcej niż jednego tomu, należy zapisać je pod 

jedną pozycją spisu, a informację o ilości tomów umieścić w kolumnie 8. 

25. Spis akt przekazanych do Archiwum należy wykonać czcionką Times New Roman lub 

Arial o wielkości 12 pkt, w formacie A4, w pionowym układzie strony, z marginesem 

na oprawę o szerokości co najmniej 3,5 cm, drukowany dwustronnie. 

26. Pod spisem akt należy wpisać łączną liczbę przekazywanych TAP (liczbowo i słownie). 



str. 16 

 

27. Spis akt przekazanych do Archiwum należy wykonać w 3 egzemplarzach wraz  

z pismem przewodnim. 

28. Przy przekazywaniu TAP do Archiwum, oprócz wersji papierowej spisu akt 

przekazanych, należy dostarczyć jego elektroniczną wersję sporządzoną w programie 

Word oraz Excel (według wzorów umieszczonych w zakładce „Przekazywanie teczek 

akt personalnych żołnierzy zawodowych” – „Formularze” na stronie internetowej 

Archiwum) – przesłanych poprzez pocztę w MILNET-Z. 

29. Przygotowaniem TAP do zdania do Archiwum powinna zajmować się komórka 

personalna jednostki organizacyjnej. Spis akt przekazanych powinna podpisać osoba 

upoważniona do przekazania TAP do Archiwum. 

30. Teczki akt personalnych powinny być umieszczone w pudłach archiwalnych 

wykonanych z litej tektury bezkwasowej (optymalny wymiar pudła archiwalnego:  

35 cm x 26 cm x 11 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Podstawa: Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r.  

w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych oraz z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych, a także Decyzja nr 68/19 

z dnia 10.12.2019 r. Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie. 


