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INSTRUKCJA KANCELARYJNO-ARCHIWALNA

A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Instrukcja określa:
1) sposób  wykonywania  prac  kancelaryjnych  i  archiwalnych  w  ZHP  

na podstawie wykazu akt, stanowiącego załącznik do niniejszej instrukcji oraz zasad
postępowania  z  tymi  aktami  od  chwili  ich  powstania  do  czasu  przekazania  
do archiwum odpowiedniej jednostki organizacyjnej;

2) szczegółowe  zasady  postępowania  z  materiałami  archiwalnymi  i  dokumentacją
niearchiwalną,  gromadzonymi  w  archiwach  ZHP  (zwanymi  dalej  archiwami
harcerskimi) oraz zakres działania tych archiwów.

2. Użyte w instrukcji określenia oznaczają:
1) „jednostka  organizacyjna”  –  Główna  Kwatera  ZHP,  komenda  chorągwi,  komenda

hufca, jednostka samobilansująca,
2) „komórka  organizacyjna”  –  wydział  i  zespół  Głównej  Kwatery  ZHP,  komendy

chorągwi i komendy hufca, wymienione w schemacie organizacyjnym, podlegające
Naczelnikowi  ZHP  i  jego  zastępcom,  komendantowi  chorągwi  i  jego  zastępcom,
komendantowi hufca i jego zastępcom lub komendantowi/kierownikowi jednostki
samobilansującej,

3) „kierownik” – instruktor kierujący jednostką lub komórką organizacyjną.
3.   Wszystkie dokumenty, w tym dokumenty spraw w toku załatwiania, przechowuje osoba

upoważniona przez kierownika jednostki organizacyjnej.
4. Komórki  organizacyjne  danej  jednostki  są  zobowiązane  każdego  roku  przekazać  

do  archiwum  akta  spraw  zakończonych.  Przekazanie  ww.  spraw  powinno  nastąpić
najpóźniej  po dwóch latach od zakończenia  sprawy przez  komórkę organizacyjną,  
z  zastrzeżeniem, że akta władz mogą być przekazane do archiwów po zakończeniu
kadencji tych organów.

5. Przez materiały archiwalne rozumie się:
1) akta  wytworzone  w  komórkach  organizacyjnych  i  organach  statutowych  ZHP

w  trakcie  działalności,  dokumenty  programowe,  organizacyjne,  finansowe,
techniczne, statystyczne, mapy i plany,

2) inną dokumentację, bez względu na sposób jej wytworzenia mającą znaczenie, jako
źródło  informacji  o  wartości  historycznej  przekazane  w  formie  pisemnej  oraz
fotografie, filmy, mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe.

A. CZĘŚĆ KANCELARYJNA

6. Korespondencję  kierowaną  do  jednostek  organizacyjnych  ZHP  odbiera,  ze  skrytki
pocztowej i od doręczyciela, osoba upoważniona przez Naczelnika ZHP, komendanta
chorągwi lub komendanta hufca, na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.

7. Osoba  posiadająca  pełnomocnictwo  pocztowe,  na  żądanie  osoby  doręczającej  lub
nadawcy, potwierdza odbiór otrzymanej korespondencji. 

8. Koperty, w których nadeszły przesyłki, dołącza się do akt, w przypadkach, gdy:
1) akta nadesłano bez pisma przewodniego,
2) w danej  sprawie  obowiązuje  termin  z  góry  określony  (z  uwagi  na  datę  stempla

pocztowego,  określającego  datę  nadania).  Dotyczy  to  szczególnie  spraw
personalnych,  sądowych i  karno-administracyjnych,  postępowania egzekucyjnego,
dyscypliny budżetowej itp.,

3) przesyłka została oznaczona jako poufna (na dowód sposobu przesłania tego rodzaju
przesyłki),

4) w uzasadnionych przypadkach do akt można dołączyć kopię koperty.
9. Korespondencja  przychodząca,  tj.  listy,  faksy,  wiadomości  e-mail  pozwalające  

na  identyfikację  nadawcy  przesłane  na  adres  sekretariatu  jednostki  oraz  
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w  szczególnych  sytuacjach  wiadomości  e-mail  przesłane  bezpośrednio  na  adres
komórki organizacyjnej lub do osoby prowadzącej daną sprawę, podlega rejestracji w
dzienniku  korespondencyjnym  prowadzonym  przez  osobę  upoważnioną.  Dowodem
rejestracji w dzienniku korespondencyjnym jest nadana liczba dziennika (l.dz.),  którą
oznacza się pisma przychodzące.

10. Rejestracji  nie  podlegają  listy  i  wiadomości  e-mail  będące  reklamą,  spamem  i  bez
znamion korespondencji służbowej. 

11. Osoba upoważniona opatruje otrzymaną korespondencję pieczątką wpływu, na której
odnotowuje  datę  otrzymania,  liczbę  załączników.  Załączniki  łączy  się  z  pismem
przewodnim. Pieczątkę wpływu na dokumentach:

1) przystawia się bezpośrednio na otrzymanych dokumentach lub na ich odwrocie, 
2) w  uzasadnionych  przypadkach  umieszcza  się  na  kopercie  dołączonej  do  pisma

przychodzącego,
3) nie umieszcza się na załącznikach oraz na czasopismach i innych drukach, które nie

stanowią  korespondencji  służbowej  np.  wiadomości  e-mail  nie  pozwalające  
na identyfikację nadawcy.

12. Korespondencję skierowaną omyłkowo na adres ZHP zwraca się na pocztę.
13. Korespondencję  zarejestrowaną  w  dzienniku  korespondencyjnym  przekazuje  się

Naczelnikowi  ZHP,  komendantowi  chorągwi,  komendantowi  hufca,  kierownikowi
jednostki samobilansującej lub osobom przez nich upoważnionym do dekretacji pism.

14. Oryginały  korespondencji  pozostają  w  sekretariacie  jednostki.  W  uzasadnionych
przypadkach  w  sekretariacie  pozostają  kopie,  a  oryginały  pism  są  przekazywane  
do  komórki  organizacyjnej  lub  osoby  prowadzącej  sprawę  lub  do  odpowiedniej
jednostki organizacyjnej. 

15. Osoba upoważniona, zgodnie z dekretacją, przekazuje korespondencję odpowiednim
komórkom  lub  jednostkom  organizacyjnym,  za  pokwitowaniem  w  dzienniku
korespondencyjnym lub wysyła na adres danej jednostki listem poleconym. 

16. Jednostki  i  komórki  organizacyjne  załatwiają  otrzymaną  korespondencję  zgodnie  
ze swoimi kompetencjami.

17. Załatwienie otrzymanej korespondencji polega na:
1) przyjęciu do wiadomości treści pisma, jeśli nie wymaga ono pisemnej odpowiedzi

(odłożenie sprawy do akt – ad acta (a/a)),
2) udzieleniu ustnej (telefonicznej) odpowiedzi zainteresowanej osobie lub instytucji,

która nadesłała pismo,
3) przygotowaniu  pisemnej  odpowiedzi  skierowanej  do  nadawcy  lub  innej

zainteresowanej osoby czy instytucji.
18. Obowiązujące terminy załatwiania otrzymanej korespondencji:

1) załatwienie pisma, a w szczególności skargi, powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki,
nie  później  jednak  niż  w  ciągu  miesiąca  od  daty  wpływu,  wyjątkiem  
są  pisma  otrzymane  z  urzędów  lub  sądów,  w  których  wyznaczona  została  data
udzielenia  na  nie  odpowiedzi  lub termin ustosunkowania  się  do sprawy wynika  
z przepisów prawa,

2) niezwłocznie  powinny  być  załatwione  sprawy,  które  mogą  być  rozpatrzone  
na  podstawie  dowodów  przedstawionych  przez  nadawcę  pisma,  lub  w  oparciu  
o fakty i dowody powszechnie znane, albo znane jednostce załatwiającej sprawę,
bądź możliwe jest ich ustalenie na podstawie danych, którymi rozporządza adresat
pisma,

3) w razie niemożności załatwienia sprawy w terminie określonym w pkt. 1), adresat
pisma  powinien  zawiadomić  nadawcę,  podając  przyczyny  zwłoki  i  termin
załatwienia sprawy. 

19. Przy pisemnym załatwianiu sprawy obowiązują następujące zasady postępowania:
1) każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem,
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INSTRUKCJA KANCELARYJNO-ARCHIWALNA

2) pismo,  które  stanowi  odpowiedź  na  otrzymaną  korespondencję  lub  pozostaje  
w  związku  z  tą  korespondencją,  nosi  znak  wpływu  (l.dz.)  lub  otrzymuje  kolejny
numer z dziennika. 
Zastrzeżenie: w danej jednostce musi obowiązywać  jednolity system ustalony przez
kierownika tej jednostki,

3) pismo,  które  nie  ma  bezpośredniego  związku  z  otrzymaną  korespondencją  lub
zostało  sporządzone  z  inicjatywy komórki  lub  jednostki  organizacyjnej  za  zgodą
kierownika  jednostki,  w  momencie  wysłania  zawsze  otrzymuje  kolejną  liczbę
dziennika. 
Zastrzeżenie:  numerów  dziennika  nie  umieszcza  się  na  oryginałach  pism
gratulacyjnych itp., jedynie na kopii, która pozostaje w sekretariacie jednostki,

4) datę i numer dziennika na piśmie umieszcza się w momencie jego podpisania,
5) projekt  odpowiedzi,  oprócz treści  pisma, powinien zawierać dane (rozmieszczone

zgodnie z Katalogiem identyfikacji wizualnej ZHP):
- nadawcę (komórkę organizacyjną) 
- liczbę dziennika,
- miejscowość, datę,
- podpis kierownika komórki organizacyjnej lub osoby upoważnionej,
- załączniki,
- rozdzielnik w przypadku większej liczby odbiorców lub Do wiadomości (wymienić
instytucje lub osoby, którym należy wysłać kopie pisma).

6) zaakceptowane  pismo  wychodzące  sporządza  się  w  liczbie  egzemplarzy
odpowiadającej  liczbie  odbiorców  tych  pism  powiększonej  o  dwa  egzemplarze,  
z których jeden pozostaje u osoby prowadzącej łącznie z aktami sprawy, a drugi  
w sekretariacie jednostki organizacyjnej;

20. Podpisywanie korespondencji wychodzącej:
1) korespondencję służbową wychodzącą podpisują:

a) pisma wychodzące z jednym podpisem – kierownik jednostki organizacyjnej lub
upoważniona  przez  niego  osoba  (np.  listy  dotyczące  reprezentacji  Związku
Harcerstwa  Polskiego  z  wyłączeniem  wywołujących  zobowiązania,  listy
uroczyste),

b)  oświadczenia  woli  w  zakresie  praw  i  obowiązków  majątkowych  podpisuje
odpowiednio  komendant  chorągwi  i  skarbnik  chorągwi  albo  Naczelnik  ZHP  
i Skarbnik ZHP, działający łącznie,

c) pisma  wywołujące  zobowiązania  finansowe  lub  inne  niż  z  zakresu  praw  
i  obowiązków  majątkowych  w  Związku  Harcerstwa  Polskiego  podpisuje
kierownik  jednostki  organizacyjnej  oraz  skarbnik  (lub  osoba  odpowiedzialna  
za finanse),

d) pisma procesowe podpisuje kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez
niego upoważniona;

2) podpis składa się z tytułu służbowego, stopnia instruktorskiego, imienia i nazwiska;
3) osoba podpisująca pismo w zastępstwie  dodaje  przed tytułem służbowym osoby

zastępowanej  skrót  literowy  „wz”.  Niżej  podaje  własne  imię  i  nazwisko  
(w nawiasach), a pod tym własny tytuł służbowy.

4) osoba  podpisująca  z  upoważnienia  dodaje  przed  tytułem  służbowym  osoby
podpisującej  skrót  literowy  „z  up.”.  Niżej  podaje  własne  imię  i  nazwisko  
(w nawiasach), a pod tym własny tytuł służbowy.

21. Do osoby zajmującej się sprawą należy:
1) sporządzanie ponagleń,
2) ustalenie  sposobu wysyłki  pisma oraz  opracowanie  i  uaktualnianie  rozdzielników

wysyłkowych,
3) korekta pism,
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4) uzyskanie wymaganych podpisów na piśmie,
5) zaadresowanie koperty zgodnie z danymi adresata,
6) przekazywanie przygotowanej korespondencji osobie upoważnionej do wysłania.

B. CZĘŚĆ ARCHIWALNA

I. Archiwa

22. Działalność archiwalną w ZHP prowadzi sieć archiwów harcerskich, którą tworzą:
1) Muzeum Harcerstwa, które gromadzi materiały własne, jednostek ZHP,  przekazane

mu spuścizny  od osób prywatnych oraz od innych organizacji (podmiotów).
2) archiwum  Głównej  Kwatery  Związku  Harcerstwa  Polskiego,  które  gromadzi  akta

wytworzone  w  GK  ZHP  i  jej  komórkach  organizacyjnych  oraz  w  organach
kolegialnych  szczebla  centralnego  (Rada  Naczelna  ZHP,  Główna  Kwatera  ZHP,
Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, Naczelny Sąd Harcerski ZHP),

3) archiwa jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych Głównej Kwaterze ZHP
(zakłady, ośrodki centralne), które gromadzą akta wytworzone w tych jednostkach.

4) archiwa  chorągwiane,  które  gromadzą akta  wytworzone w komendach chorągwi
ZHP oraz w działających na terenie chorągwi jednostkach organizacyjnych (hufcach)

i organach kolegialnych tych jednostek (komendach, komisjach rewizyjnych i sądach
harcerskich). 

23. Naczelnik ZHP lub osoba przez niego upoważniona sprawuje:
1) zwierzchni nadzór nad działalnością archiwów harcerskich,
2) bezpośredni nadzór nad działalnością archiwum Głównej Kwatery ZHP.

24. Bezpośredni nadzór nad działalnością archiwów harcerskich sprawują: 
1) komendant (kierownik) zakładu lub ośrodka centralnego nad archiwum tej jednostki

organizacyjnej,
2) komendant chorągwi nad archiwum komendy chorągwi.

25. Nadzór  merytoryczny  nad  działalnością  archiwów  sprawuje  dyrektor  Muzeum
Harcerstwa lub osoba przez niego upoważniona.

26. Za  funkcjonowanie  archiwów  poszczególnych  jednostek  organizacyjnych
odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek.

27. Do zakresu działania archiwów należy:
1) przejmowanie akt z komórek (jednostek) organizacyjnych,
2) opracowanie,  ewidencjonowanie  i  porządkowanie)  akt  zgodnie  z  zasadami

archiwistyki,
3) kopiowanie,
4) udostępnianie  akt  upoważnionym  osobom  i  komórkom  (jednostkom)

organizacyjnym,
5) udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt, wydawanie zaświadczeń oraz

uwierzytelnianie odpisów z posiadanej dokumentacji,
6) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
7) zabezpieczanie przed zniszczeniem i konserwacja posiadanych akt,
8) prowadzenie  prac  naukowo-badawczych,  wydawniczych  i  problemowych  prac

analitycznych w oparciu o posiadany zasób archiwalny,
9) prowadzenie  innych  prac  wynikających  z  zadań  poszczególnych  jednostek

organizacyjnych.

II. Podział akt na kategorie archiwalne
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INSTRUKCJA KANCELARYJNO-ARCHIWALNA

28. Dokumentacja ze względu na wartość, uzasadniającą potrzebę trwałego lub czasowego
jej przechowywania, kwalifikowana jest do kategorii  „A”  (materiały archiwalne) lub „B”
(dokumenty niearchiwalne).

29. Do kategorii „A” zalicza się dokumentację posiadającą historyczne znaczenie polityczne,
społeczne,  gospodarcze,  kulturalne  i  naukowe.  Dokumentacja  ta  stanowi  część
składową narodowego zasobu archiwalnego i nosi nazwę materiałów archiwalnych.

30. Dokumentacja kategorii „A” przechowywana jest trwale i nie podlega brakowaniu.
31. Do  kategorii  „B” zalicza  się  dokumentację  niearchiwalną  o  czasowym  znaczeniu

praktycznym,  która  po  upływie  obowiązującego  okresu  przechowywania  podlega
brakowaniu:

1) symbolem „BE” oznacza się dokumentację, która po upływie obowiązującego okresu
jej przechowywania podlega ekspertyzie, w wyniku, której można dokonać zmiany
oceny wartości  archiwalnej  tej  dokumentacji,  uznając  ją  za  materiały  archiwalne
(kategoria „A”) lub przedłużając jej okres przechowywania,

2) symbolem  „B” z  dodaniem  cyfry  arabskiej  oznacza  się  dokumentację,  która  po
okresie przechowywania wynikającym z oznaczenia cyfrowego ulega brakowaniu,
np. B5, 

3) symbolem  „BC” oznacza  się  materiały  manipulacyjne  o  krótkotrwałym znaczeniu
praktycznym,  które  po  ich  wykorzystaniu  mogą  być  brakowane  w  komórkach
organizacyjnych za zgodą właściwego archiwisty.

32. Występujące przy symbolach „B” i „BE” cyfry arabskie oznaczają okresy obowiązkowego
przechowywania  tych akt.  Okresy te  liczą  się  od dnia  1  stycznia  roku następnego  
po zakończeniu sprawy.

33. Kwalifikacji  akt  na  kategorie  oraz  określenie  okresu  przechowywania  dokumentacji
kategorii „B” dokonuje się w komórce organizacyjnej, w której materiały powstały.

34. Kwalifikacja akt odbywa się z chwilą założenia teczki lub niezwłocznie po zakończeniu
sprawy.

35. Podział  akt  na  materiały  archiwalne  kategorii  „A” i  dokumentację  niearchiwalną
kategorii „B” oraz okresy ich przechowywania określa rzeczowy wykaz akt (zał. nr 7).

36. W  wyniku  uzasadnionej  konieczności  materiały  kategorii  „B” mogą  być
przekwalifikowane  na  kategorię „A” lub  może  być  wydłużony  okres  ich
przechowywania.

37. Decyzję w sprawie zmiany kategorii z „B” na „A” lub wydłużenie okresu przechowywania
akt  kategorii  „B” podejmują  kierujący  pracą  archiwów  lub  kierownicy  jednostek,  
w których dane akta zostały wytworzone.

38. Nie dopuszcza się  przekwalifikowania akt  kategorii  „A” na  „B” oraz obniżania okresu
przechowywania akt kategorii „B”.

III. Przejmowanie akt przez archiwa harcerskie

39. Każdego  roku  archiwa  harcerskie  przejmują  akta  z  komórek  organizacyjnych  danej
jednostki.  Przejęciu  podlegają  wszystkie  akta  spraw  zakończonych,  najpóźniej  po
dwóch latach od zakończenia sprawy przez komórkę organizacyjną, z zastrzeżeniem
pkt 41.

40. Archiwa zobowiązane  są  do udzielenia  instruktażu osobom przygotowującym akta  
do przekazania w zakresie trybu i metod porządkowania oraz ewidencjonowania akt
podlegających przekazaniu.

41. Akta władz ZHP mogą być przekazywane do archiwów po zakończeniu kadencji tych
organów.

42. Archiwa przejmują akta uporządkowane. Przez uporządkowanie rozumie się:
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1) zgrupowanie  akt  spraw  w  teczkach  założonych  zgodnie  z  wykazem  akt,  to  jest
zgodnie z symbolami klasyfikacyjnymi z wykazu akt i kategorią archiwalną,

2) wydzielenie akt  kategorii  „B” z teczek zawierających akta kategorii  „A” (nie  wolno
łączyć  w  jednej  teczce  akt  o  różnych  symbolach  klasyfikacyjnych  i  różnych
kategoriach archiwalnych),

3) wydzielenie:
a) dokumentów i pism stanowiących akta kategorii „BC”,
b) wtórników oraz kopii akt przekazanych do archiwum. Materiały te nie podlegają

przekazaniu  do  archiwum,  a  są  niszczone  we  własnym  zakresie  w  komórce
organizacyjnej, która je wytworzyła bądź otrzymała.

4) ułożenie akt spraw wewnątrz teczek w kolejności spisu spraw, a w ramach sprawy
chronologicznie (pismo rozpoczynające sprawę na wierzchu),

5) opisanie teczek na okładce w następujący sposób (załącznik nr 1):
a) na  środku  u  góry  nazwa  jednostki  organizacyjnej  poniżej  nazwa  komórki

organizacyjnej, która wytworzyła akta,
b) w lewym górnym rogu znak akt,  złożony z  symbolu  komórki  organizacyjnej  

i symbolu hasła według wykazu akt,
c) w prawym górnym rogu kategoria archiwalna akt, a przy aktach kategorii  „B”  i

„BE” również okres ich przechowywania, 
d) na środku tytuł teczki,
e) pod  tytułem  daty  skrajne  (daty  założenia  pierwszej  sprawy  i  zakończenia

ostatniej),
f) w  prawym  dolnym  rogu  liczba  porządkowa  teczki  według  spisu  zdawczo-

odbiorczego.
43. Fotografie i inne materiały ilustracyjne powinny być szczegółowo opisane (wydarzenie,

data i miejsce, imiona i nazwiska występujących osób, autor zdjęcia).Teczkom należy
nadać układ zgodny z kolejnością haseł klasyfikacyjnych wykazu akt.

44. Akta  przejmowane  przez  archiwum  powinny  znajdować  się  w  teczkach  (tomach),
których grubość w zasadzie nie powinna przekraczać 5 centymetrów (300-400 kart).

45. Teczka powinna (oprócz akt) zawierać:
1) opis na okładce zgodny opisem zawartym w pkt. 42,
2) spis zawartości,
3) notatkę z uwagami o ewentualnych uszkodzeniach akt.

46. Dokumentację kartoteczną przekazuje się do archiwum wraz z urządzeniem służącym
do jej przechowywania. W spisie zdawczo-odbiorczym podaje się liczby pojemników 
i określa się liczbę kart kartotecznych w nich zawartych.

47. Akta przejmuje się kompletnymi rocznikami na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych
(zał. nr 2), sporządzonych odrębnie dla akt kategorii  „A” - i akt kategorii „B” - w trzech
egzemplarzach.

48. Jeden egzemplarz spisu przeznaczony jest dla jednostki organizacyjnej przekazującej
akta,  jeden egzemplarz otrzymuje archiwum, trzeci  egzemplarz  otrzymuje jednostka
prowadząca ewidencję – Muzeum Harcerstwa.

49. Akta  spraw  zakończonych  podlegające  przekazaniu,  a  potrzebne  nadal  do  pracy
bieżącej,  mogą  być  zatrzymywane  przez  komórkę  organizacyjną  po  uzgodnieniu  z
właściwym archiwum. 

50. Spisy zdawczo-odbiorcze podpisuje osoba przekazująca i przejmująca akta.
51. Komórki organizacyjne prowadzące akta osobowe, przekazują do właściwych archiwów

akta osobowe zwolnionych pracowników, bezpośrednio po ich zwolnieniu.
52. Przekazywanie  dokumentacji  między  poszczególnymi  archiwami  może  nastąpić

wyłącznie za zgodą dyrektora Muzeum Harcerstwa.

IV. Ewidencja zasobu archiwalnego
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53. Ewidencję archiwalną stanowią:
1) spisy zdawczo-odbiorcze, które rejestruje się w wykazie (rejestrze) spisów zdawczo-

odbiorczych (zał. nr 2 i 3):
a) spisy  zdawczo-odbiorcze  rejestruje  się  w  kolejności  wpływu  i  nadaje  się  im

kolejny  numer  zgodnie  z  wykazem  spisów  zdawczo-odbiorczych  lub  księgą
nabytków,

b) jeden  egzemplarz  spisów zdawczo-odbiorczych przechowuje  się  w kolejności
numerów z wykazu spisów zdawczo-odbiorczych,

c) drugi  egzemplarz  spisów  zdawczo-odbiorczych  przechowuje  się  w  teczkach
prowadzonych  oddzielnie  dla  każdej  komórki  organizacyjnej  (wyznaczonej
jednostki organizacyjnej),

d) wykazy spisów zdawczo-odbiorczych,
e) inwentarz  topograficzny  części,  informujący  o  miejscu  przechowywania  akt  

w magazynach archiwalnych (z numerami magazynu, regału i półki),
2) ewidencja  akt  wybrakowanych  –  protokoły  brakowania  akt  i  spisy  akt

wybrakowanych (zał. nr 4 i 5),
3) skorowidze (indeksy),
4) spisy akt przekazanych do archiwum państwowego (zał. nr 6),
5) ewidencja akt udostępnionych.

54. Muzeum  Harcerstwa  prowadzi  ewidencję  zasobu  archiwalnego  (kat.  „A”)  archiwów
harcerskich.

55. Archiwa  harcerskie  zobowiązane  są  przekazywać  Muzeum  Harcerstwa  jeden
egzemplarz spisów zdawczo-odbiorczych akt kategorii „A”. 

V. Porządkowanie i ewidencjonowanie zasobu archiwalnego

56.  Archiwa  harcerskie  są  zobowiązanie  do  porządkowania,  sprawdzania  poprawności
nadania kategorii i ewidencjonowania wszystkich akt przekazywanych do archiwum. 

57. Porządkowanie  i  ewidencjonowanie  dokumentów  kategorii  „B”  winno  obejmować  
te akta, których termin przechowywania jeszcze nie upłynął i które nie posiadają żadnej
ewidencji.

58. Przy  porządkowaniu akt  należy stosować zasady określone w przepisach wydanych
przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

59. Muzeum  Harcerstwa  zobowiązane  jest  do  udzielania  konsultacji  w  zakresie
porządkowania akt.

VI. Udostępnienie akt

60. Akta  przechowywane  w  archiwach  harcerskich  powinno  się  udostępniać  w  stanie
uporządkowanym.

61. W przypadku posiadania oryginału akt  i  ich kopii,  akta  powinny być udostępniane  
w postaci kopii.

62. Udostępnianie  akt  może  nastąpić  do  celów  służbowych,  naukowo-badawczych,
publicystycznych i innych.

Udostępnianie akt do celów służbowych

63. Dla  celów  służbowych  akta  udostępnia  się  na  miejscu  na  podstawie  pisemnego
zapotrzebowania podpisanego przez kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej.

64. Dla udostępnienia akt wymagane jest uzyskanie zezwolenia kierownika tej jednostki lub
komórki  organizacyjnej,  która  akta  wytworzyła  lub  jej  sukcesora.  W  razie  braku
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sukcesora  wytwórcy  akt,  decyzję  w  sprawie  udostępnienia,  podejmują  osoby
wymienione w pkt 23 i 24 lub osoby przez nie upoważnione.

65. Akta  osobowe  podlegają  ochronie.  W  uzasadnionych  przypadkach  akta  osobowe
pracowników  mogą  być  udostępnione  sądom,  prokuraturom,  sądom  pracy  
i ubezpieczeń społecznych.

66. Udostępnianie  akt  poza  ZHP  dokonuje  się  wyłącznie  na  podstawie  pisemnego
zezwolenia Naczelnika ZHP lub osób przez niego upoważnionych.

67. Zgodę na udostępnianie akt przechowywanych w komórce organizacyjnej na miejscu 
wydaje kierownik właściwej komórki.

68. Udostępnia się wyłącznie całe teczki – nie wypożycza się pojedynczych dokumentów
znajdujących  się  w  teczkach.  Wypożyczający  akta  ponosi  pełną  odpowiedzialność  
za stan akt oraz ich terminowy zwrot. 

69. Archiwa harcerskie na żądanie Naczelnika ZHP zobowiązane są udostępnić każde akta.
70. Archiwa harcerskie zobowiązane są do udostępnienia komisjom rewizyjnym i sądom

harcerskim akt związanych z zakresem kontroli i realizacją ich zadań. 
71. Pracownik archiwum sprawdza zawartość akt  przy ich udostępnianiu oraz zwrocie.  

W razie stwierdzenia przy zwrocie akt braków lub uszkodzeń sporządza protokół, który
podpisuje  zwracający  akta  oraz  pracownik  archiwum.  Protokół  ten  sporządza  się  
w  trzech  egzemplarzach,  z  których  jeden  wkłada  się  w  miejsce  brakujących  lub
uszkodzonych akt, drugi przechowuje się w teczce „ewidencja akt zagubionych”, trzeci
w jednostce (komórce) organizacyjnej, która akta wypożyczyła.

72. Ewidencja zasobu archiwalnego nie podlega wypożyczeniu.
73. Zabrania  się  wyłączania  z  materiałów  poszczególnych  dokumentów,  wykonywania

kopii bez zgody archiwum, które materiały udostępniły. Przed udzieleniem zezwolenia 
na te czynności archiwum porozumiewa się z jednostką (komórką) organizacyjną, która
materiały  złożyła  w  archiwum.  Po  uzyskaniu  zgody  na  wykonanie  kopii,  należy  
do  materiałów  dołączyć  odpowiednią  notatkę.  W  przypadku  likwidacji  jednostki
(komórki) taką zgodę wydaje kierownik archiwum. 

Udostępnianie do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych

74. Akta  znajdujące  się  w  archiwach  harcerskich  mogą  być  udostępnione  do  celów
naukowo-badawczych,  publicystycznych  i  innych,  jeżeli  nie  narusza  to  prawnie
chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

75. Osoby określone w pkt 23 i 24 mogą wyrazić zgodę na udostępnianie osobom prawnym
i  fizycznym  dla  celów  naukowo-badawczych,  publicystycznych  i  innych,  akt
przechowanych  we  właściwych  archiwach  harcerskich  zgodnie  z  obowiązującym
prawem powszechnym.

76. Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych powinien zawierać:
1) temat i zakres pracy naukowej lub cel wykorzystania,
2) dane osobowe ubiegającego się, nazwę instytucji, której lub na rzecz, której praca

jest realizowana.
77. Wiadomości uzyskane z udostępnianej dokumentacji nie mogą być wykorzystywane  

w sposób lub w celach naruszających obowiązujące prawo.
78. Archiwa,  udostępniając  dokumentację,  nie  potwierdzają  prawdziwości  wiadomości  

w nich zawartych. W związku z tym osoby zapoznające się z tymi materiałami dla celów
naukowo-badawczych  lub  ze  względu  na  swój  interes  prawny  powinny  być
poinformowane  o  odpowiedzialności  wynikającej  z  przepisów  prawa  cywilnego  
w przypadku wykorzystania wiadomości  uzyskanych z udostępnionej dokumentacji  
w  sposób  naruszający  dobra  osobiste.  Osoba,  której  udostępnia  się  dokumentację,
potwierdza podpisem przyjęcie tej informacji do wiadomości. 

10



INSTRUKCJA KANCELARYJNO-ARCHIWALNA

79. Dla celów naukowo-badawczych i innych akta udostępnia się wyłącznie na miejscu  
w archiwum w obecności jego pracownika.

VII. Brakowanie akt

80. Brakowanie akt polega na wydzieleniu z zasobu archiwalnego akt kategorii „B”, których
termin przechowywania już minął, w celu przekazania ich na zniszczenie.

81. Brakowaniu podlegają wyłącznie akta kategorii „B”.
82. Brakowania  dokonuje  się  po  dniu  1  stycznia  roku  następnego  po  roku,  w  którym

wygasa obowiązek przechowywania akt kategorii „B”.
83. Brakowania akt dokonuje się w:

1) komórkach organizacyjnych – materiały wymienione w pkt 31. 3).
2) archiwach harcerskich. 

84. Brakowanie akt powinno odbywać się systematycznie.
85. Czynności związane z brakowaniem akt polegają na:

1) ocenie wartości archiwalnej akt podlegających brakowaniu,
2) sporządzeniu spisu akt kategorii „B” proponowanych do wybrakowania (zał. nr 5),
3) sporządzeniu protokołu brakowania akt (zał. nr 4).

86. Czynności wymienione w pkt 85 1) i 2) wykonuje komisja powołana przez kierownika
jednostki (komórki) organizacyjnej dokonującej brakowania akt.

87. Komisja może zaproponować wydłużenie okresu przechowywania akt kategorii „B” oraz
zaproponować zmianę kwalifikacji akt z kategorii „B” na „A”.

88. Wydzielenie akt odbywa się komisyjnie. Komisja składa się z przedstawiciela komórki
organizacyjnej,  która  akta  wytworzyła,  archiwisty  oraz  przewodniczącego  wyzna-
czonego przez nadzorującego dane archiwum harcerskie.

89. Zgodę  na  przekazywanie  akt  na  zniszczenie,  na  podstawie  protokołu  brakowania,
wydają:

1) osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad danym archiwum,
2) kierownicy jednostek dla komórek organizacyjnych brakujących akta kategorii „BC”;

po uzyskaniu opinii archiwisty.
90. Po uzyskaniu zgody na przekazanie akt na zniszczenie należy:

1) wyłączyć oryginały i odpisy dokumentów osobistych i zwrócić, w miarę możliwości,
za pokwitowaniem zainteresowanym osobom,

2) doprowadzić brakowaną dokumentację niearchiwalną do stanu uniemożliwiającego
odtworzenie jej treści.

91. Fakt brakowania akt notuje się w:
1) spisach zdawczo-odbiorczych,
2) wykazie spisów zdawczo-odbiorczych.
3) Ewidencja akt wybrakowanych przechowywana jest odrębnie i stanowi dokumenty 

o wartości trwałej (kategorii „A”).

VIII. Personel archiwów 

92. Za  całokształt  pracy  archiwum  odpowiedzialny  jest  –  wyznaczony  przez  osobę
sprawującą nadzór – archiwista.

93. Do podstawowych obowiązków archiwisty  należy prowadzenie prac  wymienionych  
w pkt 27.

94. W  przypadku  zmiany  na  stanowisku  archiwisty  przekazanie  archiwum  odbywa  się
protokolarnie.

95. Archiwista  powinien  być  przeszkolony  w  zakresie  stosowania  niniejszej  instrukcji  
i przepisów BHP ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności zaznajomiony z obsługą
sprzętu przeciwpożarowego, znajdującego się w archiwum.
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IX. Pomieszczenia archiwów 

96. Archiwa  powinny  w  miarę  możliwości  dysponować  pomieszczeniami  biurowymi  
i magazynami archiwalnymi.

97. Magazyny archiwalne powinny być:
1) suche, widne, przewietrzane. Temperatura w lokalu powinna wynosić od 14–20 ° C,

wahania w ciągu 24 gody. (+/-  2°C),  a wilgotność powietrza 45–60%, wahania w
ciągu 24 gody (+/- 5%),

2) zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przed awarią
sieci elektrycznej i wodociągowej,

3) zabezpieczone  przed  włamaniem  (okratowane  okna,  drzwi  metalowe  lub  obite
blachą  stalową  z  zabezpieczeniem  antywłamaniowym,  odpowiednie  zamki  
o skomplikowanym mechanizmie i urządzenia alarmowe).

98. W magazynach archiwalnych powinna być odpowiednia rezerwa miejsca na regałach
przeznaczona na kolejne dopływy akt.

99. Wyposażenie pomieszczeń archiwalnych powinno obejmować:
1) w pomieszczeniach magazynowych: metalowe regały przystosowane do formatu akt

oraz rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp do akt, drabiny, gaśnice
proszkowe, koce gaśnicze z włókna syntetycznego oraz stoły i krzesła,

2) w  pokojach  biurowych,  poza  typowym  sprzętem,  szafy  służące  do  czasowego
przechowywania akt oraz ewidencji archiwalnej.

X. Profilaktyka i konserwacja zasobu archiwalnego

100. Profilaktyką  w  zakresie  zabezpieczenia  zasobu  archiwalnego  jest  ogół  czynności
zmierzających do przeciwdziałania ujemnym wpływom atmosferycznym, biologicznym
i mechanicznym na ten zasób.

101. Do podstawowych zadań w zakresie profilaktyki należy:
1) utrzymanie stałej temperatury i wilgotności w magazynach archiwalnych, 
2) zachowanie  odpowiedniej  odległości  regałów  od  instalacji  elektrycznej,  wodnej  

i ciepłowniczej,
3) układanie akt na regałach w odpowiedniej odległości od podłogi (20 cm),
4) zabezpieczenie akt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,
5) zabezpieczenie  akt  przed  uszkodzeniem  mechanicznym  przez  stosowanie

odpowiednich teczek tekturowych (kartonowych),
6) usuwanie części metalowych z akt,
7) systematyczne  odkurzanie  akt  i  utrzymywanie  czystości  w  magazynach

archiwalnych,
8) przepisywanie  tekstów mało czytelnych (o  fakcie  tym należy dokonać adnotacji  

w spisie zawartości teczki),
9) wypożyczanie (udostępnianie) kopii zamiast akt,
10) przejmowanie akt zarażonych biologicznie dopiero po ich odkażeniu.

102. Konserwacja  właściwa  polega  na  przywracaniu  materiałom  archiwalnym  ich
pierwotnego stanu.

103. Stosowanie dowolnych (przypadkowych) metod konserwacji akt jest zabronione.
104. W przypadku akt zniszczonych konserwacja powinna być wykonana przez fachowca.

Akta  z  chwilą  zauważenia  skażenia  należy  wyodrębnić  z  całości  zasobu  aż  do  czasu
poddania ich konserwacji.
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XI. Mikrofilmy, dane elektroniczne i pozostałe nośniki

105. Mikrofilmy, taśmy magnetyczne, dane elektroniczne i pozostałe nośniki zwane są dalej
nośnikami.

106. Mikrofilmowaniu, skanowaniu i kopiowaniu podlegają:
1)całość  akt  kategorii  „A” oraz  te  akta  kategorii  „B”,  które  ze  względu  na  zły  stan

zachowania, sporządzenie na nietrwałych nośnikach lub częste ich wykorzystanie  
do prac bieżących narażone są na zniszczenie,

2)akta,  które  powinny  stanowić  część  składową  zasobu  archiwalnego  określonego
archiwum  harcerskiego,  a  które  z  innych przyczyn  przechowywane są  w innych
archiwach krajowych i zagranicznych.

107. Dla nośników prowadzi się odrębną ewidencję, która musi określić przynależność akt
skopiowanych do zespołów i ich części, a także ich sygnaturę archiwalną.

108. Pojemniki  zawierające  nośniki  powinny  być  zaopatrzone  w  napisy  informacyjne,
określające:

1)nazwę zespołu,
2)zawartość,
3)sygnaturę archiwalną akt skopiowanych,
4)w  wypadku  rozbieżności  między  sygnaturą  archiwalną,  a  sygnaturą  ze  zbioru

nośników, również sygnaturę zbioru nośników.
109. Przechowywanie nośników w pomieszczeniach, w których zgromadzone są oryginały

akt  jest  zabronione.  Nośniki,  udostępniane są  na  takich  samych zasadach jak  akta  
na nośnikach papierowych.

110. Dokumenty  funkcjonujące  wyłącznie  w  formie  elektronicznej  (np.  czasopisma
internetowe)  przekazywane  są  do  archiwum  –  poza  nośnikiem  –  także  w  formie
wydruku. 

111. Informacje  zawarte  na  nośnikach,  jeśli  są  powtórzeniem  wiadomości  zawartych  
w innych dokumentach, zalicza się do kategorii „B”. 

XII. Kontrola i sprawozdawczość

112. Na polecenie Naczelnika ZHP lub osób przez niego upoważnionych przedstawiciele
Muzeum  Harcerstwa  przeprowadzają  kontrolę  w  archiwach  harcerskich  połączoną  
z działalnością instruktażowo-szkoleniową w tym zakresie.

113. W  archiwach  harcerskich  kontrola  wewnętrzna  powinna  być  przeprowadzana
przynajmniej raz na cztery lata.

114. Kontrolę zarządzają osoby sprawujące nadzór nad pracą archiwów wymienione w pkt
23., 24. i 25. lub właściwe komisje rewizyjne.

115. Kontrola  wewnętrzna  ma  na  celu  ustalenie,  czy  posiadany  zasób  archiwalny
odpowiada ewidencji oraz czy postępowanie z aktami odbywa się zgodnie z przepisami
o pracy archiwów oraz niniejszą instrukcją.

116. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół w trzech egzemplarzach,
z których jeden przechowywany jest w archiwum danej jednostki. Drugi egzemplarz
protokołu,  zatwierdzony  przez  zarządzającego  kontrolę,  przesyła  się  Muzeum
Harcerstwa, trzeci egzemplarz przechowuje komórka przeprowadzająca kontrolę.

117. Roczne sprawozdania z  wykonania  prac archiwalnych i  stanu posiadanego zasobu
archiwalnego archiwa składają:

1) archiwum Głównej Kwatery ZHP – Naczelnikowi ZHP,
2) archiwa  zakładów  i  ośrodków  centralnych  kierownikowi danej  jednostki

organizacyjnej, 
3) archiwa komend chorągwi – komendantowi chorągwi.

118. Sprawozdanie sporządza się w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Muzeum
Harcerstwa.
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XIII. Postępowanie  z  aktami  w  wypadku  reorganizacji  lub  likwidacji  jednostki
organizacyjnej

119. W  wypadku  reorganizacji  lub  likwidacji  komendy  chorągwi  lub  innej  jednostki
organizacyjnej  podległej  Głównej  Kwaterze  ZHP  jej  dotychczasowy  kierownik
odpowiada  za  zabezpieczenie  dokumentacji  powstałej  i  zgromadzonej  w  toku  jej
działania.

120. W wypadku likwidacji jednostki (komórki) organizacyjnej:
1) akta  spraw  zakończonych  przejmuje  archiwum  jednostki  dziedziczącej  funkcje  

i kompetencje zlikwidowanej jednostki. 
2) akta  spraw niezakończonych przejmują  jednostki  (komórki  )  organizacyjne,  które

będą kontynuować ich załatwianie,
3) w przypadku akt personalnych do akt osobowych należy dołączyć wypełnione druki

RP-7 oraz kartoteki zarobkowe, 
4) w razie braku następcy sukcesora akt wyznacza Naczelnik ZHP.

121. W wypadku reorganizacji jednostki (komórki) organizacyjnej:
1) akta spraw zakończonych przejmuje archiwum,
2) akta spraw niezakończonych przejmują jednostki (komórki) organizacyjne zgodnie 

ze swymi kompetencjami.
122. Zasób archiwalny lub jego część, przed przekazaniem go sukcesorowi lub właściwemu

archiwum musi być uporządkowany zgodnie z zasadami określonymi w rozdziałach III 
i V instrukcji.

123. W sytuacji, o której mowa w pkt 120, przekazaniu podlegają akta kategorii „A” i te akta
kategorii „B”, których okres przechowywania jeszcze nie minął.

124. Pozostałe  akta  kategorii  „B” są  brakowane  w  trybie  określonym  w  rozdziale  VII
niniejszej instrukcji.

XIV. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

125. Materiały  archiwalne  mogą  być  przekazywane  do  terenowo  właściwych  archiwów
państwowych za zgodą Dyrektora Muzeum Harcerstwa.

126. Akta przekazuje się w stanie uporządkowanym.
127. Akta przekazuje się na podstawie spisu sporządzonego przez archiwum harcerskie  

w 4 egzemplarzach (1 egzemplarz dla archiwum harcerskiego przekazującego, 2 dla
archiwum państwowego, 1 egzemplarz dla Muzeum Harcerstwa) i podpisanego przez
Naczelnika ZHP lub upoważnioną przez niego osobę. Do protokołu załącza się notatkę 
w sprawie struktury organizacyjnej jednostki, z której akta pochodzą oraz wykaz akt
obowiązujący w danym okresie.

128. Spisy zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do archiwum państwowego  – załącznik 
nr 6, potwierdzające przekazanie akt do archiwum państwowego, archiwum harcerskie
przechowuje w osobnej teczce.

129. Fakt  przekazania  akt  do  archiwum  państwowego  należy  również  odnotować  w
wykazie spisów danego archiwum harcerskiego oraz w spisach zdawczo-odbiorczych
tego archiwum.

130. Muzeum Harcerstwa zobowiązane jest  odnotować ten fakt w posiadanej ewidencji
zasobu archiwalnego ZHP.
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INSTRUKCJA KANCELARYJNO-ARCHIWALNA

Załącznik 1 – Wzór opisu teczki

15

NZ 402     Hufiec Ziemi Pomorskiej A
Namiestnictwo Zuchowe

POZNAJ SWÓJ HUFIEC
Propozycja programowa na harcerski start

15 czerwca 2002 – 30 października 2002
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Załącznik nr 2 – Spis zdawczo-odbiorczy akt

/nazwa zakładu pracy i komórki organizacyjnej/

SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT NR ...

Lp. Znak
teczki

Tytuł teczki lub tomu Daty
skrajne

Kat.
arch.

Liczba
teczek

Miejsce
przechow

ywania

Data
wybrako-
wania lub

przekazania
do AP

1 2 3 4 5 6 7 8

...........................................................                                     ....................................................
         (data, podpis odbierającego)              (data, podpis przekazującego)
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INSTRUKCJA KANCELARYJNO-ARCHIWALNA

Załącznik nr 3 – wykaz spisów zdawczo-odbiorczych akt

WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH AKT

Nr
spisu

Data
przyjęcia akt

Nazwa komórki przekazującej akta Liczba Uwagi
poz.
spisu

teczek

1 2 3 4 5 6
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Załącznik nr 4 – Protokół oceny dokumentacji niearchiwalne

..................................,dn. ...................

 …..........................................................
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

PROTOKÓŁ
oceny dokumentacji niearchiwalnej

Komisja w składzie: (imiona, nazwiska i stanowiska członków komisji)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

dokonała  oceny  i  wydzielenia  przeznaczonej  do  przekazania  na  makulaturę  lub  zniszczenie
dokumentacji niearchiwalnej w liczbie ................ mb. i stwierdziła, że stanowi ona dokumentację
niearchiwalną nieprzydatną dla celów praktycznych jednostki  organizacyjnej  oraz,  że upłynęły
terminy jej  przechowywania określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze
dokumentacji technicznej.

Przewodniczący
Komisji.................................................

Członkowie Komisji...................................................
....................................................
....................................................

Załączniki:

_____ karty spisu

_____ pozycji spisu 
 

Zgoda: ...........................................
/kierownika jednostki/
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INSTRUKCJA KANCELARYJNO-ARCHIWALNA

Załącznik  nr  5  –  spis  dokumentacji  niearchiwalnej  (aktowej)  przeznaczonej  na
makulaturę lub zniszczenie

SPIS
dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

Lp. Nr i lp. spisu
zdawczo-

odbiorczego

Symbol
z

wykazu

Tytuł teczki Daty
skrajne

Liczba
tomów

Uwagi

1  2 3  4  5  6  7
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Załącznik nr 6 – Spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych
   .................................., dn. ………………

                                                                                            (miejscowość)

(pieczęć jednostki organizacyjnej 
przekazującej materiały archiwalne)

SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY Nr...

materiałów archiwalnych ................................................................................................................
                                                                  (nazwa komórki organizacyjnej)
przekazanych do archiwum państwowego w ................................................................................

Lp. Znak teczki
(symbol

klasyfikacyjny
z wykazy akt)

Tytuł  teczki  (hasło  klasyfikacyjne  z  wykazu
akt)

Daty
skrajne
od-do

Uwagi

1 2 3 4 5

............................................................ ..........................................
(podpis odbierającego)             (podpis
przekazującego) 
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INSTRUKCJA KANCELARYJNO-ARCHIWALNA

 Załącznik nr 7 – Rzeczowy wykaz akt obowiązujący w ZHP

Spis haseł klas pierwszego i drugiego stopnia

Zarządzenie /0/
00 – Organy kolegialne
01 – Organizacja
02 – Archiwum, kancelaria
03 – Planowanie i sprawozdawczość. Statystyka
04 – Współpraca krajowa
05 – Współpraca międzynarodowa
06 – Kontrole

Kadry /1/
10 – Ogólne zasady pracy i płac
11 – Zatrudnienie
12 – Sprawy osobowe
13 – Bezpieczeństwo i higiena pracy
14 – Dyscyplina pracy
15 – Sprawy socjalno-bytowe
16 – Ubezpieczenia osobowe

Środki rzeczowe /2/
20 – Podstawowe zasady gospodarowania środkami trwałymi
21 – Inwestycje i remonty kapitalne
22 – Administracja nieruchomościami
23 – Gospodarka materiałowa
24 – Transport i łączność
25 – Gospodarka energetyczna
26 – Ochrona zakładu pracy

Ekonomika /3/
30 – Podstawowe zasady ekonomiczno-finansowe
31 – Finanse, księgowość
32 – Księgowość finansowa
33 – Płace
34 – Księgowość materiałowo-towarowa
35 – Fundusze specjalne
36 – Inwentaryzacja
37 – Dotacje 

Program /4/
40 – Zuchy
41 – Harcerze
42 – Harcerze starsi
43 – Wędrownicy
44 – Nieprzetarty Szlak
45 – Specjalności

21



46 – Ruchy programowo-metodyczne
47 – Przedsięwzięcia programowe

Kształcenie /5/
50 – Organizacja szkolenia
51 – Komisje Stopni Instruktorskich
52 – Akcje, kampanie kształceniowe

Działalność naukowa, wydawnictwa /6/
60 – Badania i sondaże naukowe
61 – Prace i opracowania o tematyce harcerskiej
62 – Seminaria, konferencje
63 – Wydawnictwa

Promocja /7/
70 – Informacje własne dla prasy, radia i telewizji 
71 – Wycinki prasowe i zewnętrzne materiały informacyjne o ZHP
72 – Wystawy, pokazy, odczyty i inne imprezy
73 – Udział w obcych seminariach, wystawach i innych imprezach 
74 – Biuletyny prasowe, serwisy informacyjne

Akcja letnia, zimowa /8/
80 – Letnie i zimowe kampanie programowe
81 – Protokoły wizytacyjne

Grupa ZHP /9/
90 – sprawozdania finansowe fundacji i spółek 
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INSTRUKCJA KANCELARYJNO-ARCHIWALNA

Symbole
klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna
w komórce macierzystej Uwagi

GK KCh

1 2 3 4 5 6 7 8

0 ZARZĄDZANIE
00 ORGANY KOLEGIALNE

000 Organy uchwałodawcze
0000 Zjazd ZHP A stenogram i protokół

obrad,
sprawozdanie władz 
naczelnych, protokół
komisji mandatowej, 
protokół komisji 
wyborczej, protokół 
komisji skrutacyjnej, 
protokoły z 
pierwszych 
posiedzeń władz 
naczelnych, komisje 
problemowe - 
materiały , projekty 
uchwał i przyjęte 
uchwały, telegramy i 
listy do Zjazdu, listy 
imienne delegatów, 
listy imienne gości, 
Biuro Zjazdu – 
materiały, Biuro 
Organizacyjne – 
materiały, dane o 
delegatach, dane 
statystyczne o 
delegatach, 
materiały drukowane
z przebiegu i 
przygotowań do 
Zjazdu. 

Karty do głosowania,
protokoły z 
głosowań 
elektronicznych - kat
B5

0001
Zebranie Rady Naczelnej ZHP A porządek obrad, 

protokół zebrania, 
materiały 
rozpatrywane na 
zebraniu, teksty 
przyjętych uchwał i 
stanowisk, lista 
obecności.

Zawiadomienie o 
zebraniu – kat. B5
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Symbole
klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna
w komórce macierzystej Uwagi

GK KCh

0002 Zjazd chorągwi ZHP
B5 A protokół obrad 

zjazdu, 
sprawozdania władz 
statutowych, 
protokół komisji 
mandatowej, 
protokół komisji 
wyborczej, protokół 
komisji skrutacyjnej, 
protokoły z 
pierwszych 
posiedzeń władz 
chorągwi, listy 
uprawnionych do 
udziału w zjeździe, 
listy obecności 
delegatów i gości, 
projekty uchwał i 
przyjęte uchwały. 

Karty do głosowania,
protokoły z 
głosowań 
elektronicznych - kat
B5 dla chorągwi.

0003
Zjazd hufca ZHP A Jak w klasie 0002

001
Organy zarządzające i 
wykonawcze

0010
Główna Kwatera ZHP A porządek obrad, 

protokół, materiały 
rozpatrywane na 
zebraniu, podjęte 
decyzje, uchwały, 
lista obecności. 

Zawiadomienie o 
zebraniu kat. B5

0011 Komenda chorągwi ZHP
B5 A porządek obrad, 

protokół, materiały 
rozpatrywane na 
posiedzeniu, podjęte 
decyzje, uchwały, 
lista obecności. 

0012 Komenda hufca ZHP
A Jak w klasie 0011

002
Organy kontrolne 

0020
Centralna Komisja Rewizyjna 
ZHP

A protokoły posiedzeń,
plany pracy, 
sprawozdania z 
pracy, regulaminy, 
instrukcje, wytyczne,
działalność 
kontrolna 
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INSTRUKCJA KANCELARYJNO-ARCHIWALNA

Symbole
klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna
w komórce macierzystej Uwagi

GK KCh
0021 Komisja rewizyjna chorągwi B5 A Jak w klasie 0020

0022 Komisja rewizyjna hufca
- A Jak w klasie 0020

003
Sądy harcerskie

0030
Naczelny Sąd Harcerski

A protokoły posiedzeń,
regulaminy, 
instrukcje, 
wytyczne ,analiza 
wniosków, 
sprawozdania z 
pracy, orzeczenia i 
decyzje  sądu

0031
Sąd harcerski chorągwi B5 A protokoły posiedzeń,

analiza wniosków, 
sprawozdania z 
pracy,
orzeczenia sądu

0032 Sąd harcerski hufca
- A Jak w klasie 0031

01 ORGANIZACJA

010 Organizacja własnej jednostki 
A A Schematy i 

regulaminy 
organizacyjne, 
zakresy działania, 
rejestracja własnej 
jednostki, zasady 
pracy itp.

011 Rozkazy Naczelnika ZHP
A

012 „Wiadomości Urzędowe ZHP”
A

013 Komunikaty GK ZHP, biuletyny 
informacyjne

A Jeżeli są 
prowadzone w 
formie papierowej.

014 Organizacja jednostek 
podległych

A A Jak w klasie 010 oraz
ewidencja jednostek 
podległych

015 Rozkazy komendanta chorągwi
B5 A

016 Biuletyny informacyjne KCh, 
wykazy poleceń, komunikaty 
KCh

B5 A Jeśli są prowadzone 
w formie papierowej.

017 Rozkazy komendanta hufca
- A

018 Protokoły zdawczo-odbiorcze 
komend chorągwi i hufców

A A Wyłączenie hufców 
dla GK ZHP
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Symbole
klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna
w komórce macierzystej Uwagi

GK KCh

019 Dane z systemu Ewidencja ZHP
A Przechowywane w 

formie 
elektronicznej.

02 ARCHIWUM, KANCELARIA

020 Archiwum

0200 Przepisy kancelaryjno - 
archiwalne 

A B25

0201 Ewidencja archiwum 
harcerskiego

A A Spisy zdawczo-
odbiorcze oraz ich 
wykaz, spisy akt 
przekazywanych do 
archiwum 
państwowego

0202 Brakowanie akt
A A Protokoły 

brakowania i spisy 
akt wybrakowanych

0203 Protokoły kontroli
A A

0204 Udostępnianie akt
B5 B5 Zezwolenia, karty 

udostępnienia

021 Kancelaria

0210 Ewidencja i wzory odciskowe 
pieczęci

A A Jeśli jest 
prowadzona

0211 dzienniki korespondencji
BE20 BE10

0212 Korespondencja
BE10 BE10

0213 książka pocztowa B5 B5
0214 dowody doręczeń i opłat BC BC

03 PLANOWANIE, 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ. 
STATYSTYKA

030 Plany pracy

0300 Roczne plany pracy Naczelnika 
ZHP i Głównej Kwatery ZHP

A -

0301 Roczne plany pracy jednostek 
podległych

B5 B5

0302 Plan rozwoju chorągwi
B5 A

0303 Plan rozwoju hufca
- A
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INSTRUKCJA KANCELARYJNO-ARCHIWALNA

Symbole
klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna
w komórce macierzystej Uwagi

GK KCh

031 Roczne sprawozdanie

0310 Roczne sprawozdanie 
Naczelnika ZHP i Głównej 
Kwatery ZHP

A

0311 Roczne sprawozdania jednostek 
podległych

A A Dotyczy podmiotów 
samobilansujących 
się i zależnych.

032 Opracowania statystyczne 

0320 Analizy i opracowania 
statystyczne dot. ZHP jako 
całości

A

0321 Analizy i opracowania 
statystyczne dot. chorągwi i 
hufców, jednostek podległych

A A Dla chorągwi, której 
dane dotyczą.

04 WSPÓŁPRACA KRAJOWA
040 Zawarte porozumienia:

0400 centralne A
0401 lokalne B5 A

041 Ruch Przyjaciół Harcerstwa: protokoły, 
sprawozdania, 
inicjatywy ruchu

0410 w skali ogólnozwiązkowej A B5
0411 w skali chorągwianej i hufcowej B5 A

042 Współpraca z administracją:
0420 Rządową A B5
0421 Samorządową B5 A

043 Współpraca z innymi (w tym – 
organizacje pozarządowe)

A A Protokoły narad, 
wspólne 
przedsięwzięcia, 
sprawozdania

05 WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA

050 Porozumienia bilateralne 
przyjmowane centralnie

A B5

051 Porozumienie chorągwiane i 
hufcowe 

B5 A

052 dokumentacja śródrocznej i 
wakacyjnej wymiany młodzieży

B5 B5

053 dokumentacja kontaktów ze 
światowymi biurami skautowymi

A B5

054 przedsięwzięcia 
międzynarodowe

A A  w KCh centralne - 
kat. B5

055 wyjazdy zagraniczne A A Sprawozdania z 
wyjazdu

06 KONTROLE
060 Kontrole zewnętrzne A A
061 Kontrole wewnętrzne B10 B10
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Symbole
klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna
w komórce macierzystej Uwagi

GK KCh
1 KADRY

10 OGÓLNE ZASADY PRACY I PŁAC
100 Przepisy z zakresu prawa pracy i 

stosunków służbowych 
pracowników

A A Własne ustalenia – 
przepisy 
obowiązujące w ZHP
umowy zbiorowe, 
taryfikatory, przepisy
służbowe, wykazy 
stanowisk i etatów 
taryfikatory, umowy 
zbiorowe, wykaz 
stanowisk i etatów

101 Zasady wynagradzania i 
premiowania 

A A siatki płac, zasady 
wynagradzania, 
zasady premiowania,
zasady przyznawania
nagród

11 ZATRUDNIENIE

110 Wykaz etatów A A zestawienie 
ilościowe, 
jakościowe i zbiorcze
etatów własnych i 
jednostek 
podległych

111 Prace zlecone:
1110 ze składką na ZUS B50 B50
1111 bez składki na ZUS B5 B5

112 Nagrody, odznaczenia
1120 Nagrody B10 B10 kopie pism o 

przyznaniu nagród 
odkłada się do akt 
osobowych

1121 Odznaczenia państwowe A A wnioski, rejestr

1122 Odznaczenia własne A A wnioski , rejestr

113 Kary B5 B5
114 Wojskowe sprawy pracowników B5 B5

12 SPRAWY OSOBOWE
120 Akta osobowe pracowników BE50 BE50
121 Pomoce ewidencyjne do akt 

osobowych
B50 B50 Skorowidze, karty 

personalne, wykazy 
imienne

122 Rejestr legitymacji służbowych B5 B5
13 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA 

PRACY
130 Przepisy o bezpieczeństwie i 

higienie pracy
A A Własne ustalenia – 

przepisy 
obowiązujące w ZHP

131 Wypadki przy pracy
1310 Wypadki zbiorowe, śmiertelne, 

inwalidzkie
A A

1311 Inne wypadki B10 B10
14 DYSCYPLINA PRACY

140 Listy obecności w pracy BC BC
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GK KCh
141 Absencja B5 B5 Dot. tylko zwolnień 

lekarskich. Urlopy 
okolicznościowe, 
usprawiedliwione 
nieobecności - kat. 
BC

142 Urlopy pracownicze B3 B3 Listy i karty 
urlopowe 

143 Ewidencja delegacji służbowych BC BC
15 SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE

150 Podstawowe zasady A A Własne ustalenia – 
przepisy 
obowiązujące w ZHP

151 Mieszkania pracownicze B5 B5 mieszkania 
zakładowe, 
zastępcze, służbowe,
hotele pracownicze

152 Zapomogi, pożyczki z ZFM B10 B10
153 Wczasy pracownicze B5 B5
154 Zaopatrzenie rzeczowe 

pracowników
B3 B3 umundurowanie itp.

155 Opieka nad pracownikami B3 B3 opieka zdrowotna itp

16 UBEZPIECZENIA OSOBOWE
160 Przepisy ubezpieczeniowe B5 B5 instrukcje i 

wyjaśnienia ZUS i 
PZU

161 Rejestr legitymacji 
ubezpieczeniowych

B5 B5

162 Zasiłki zasiłki chorobowe, 
rodzinne, 
pogrzebowe

1620 Dowody uprawnienia do 
zasiłków

B5 B5

1621 Listy wypłat B50 B50
163 Emerytury i renty B2 B2 wnioski

164 Zbiorowe ubezpieczenia B10 B10 okres 
przechowywania 
liczy się od terminu 
upływu umowy

2 ŚRODKI RZECZOWE
20 PODSTAWOWE ZASADY 

GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI 
TRWAŁYMI

A A Własne ustalenia – 
przepisy 
obowiązujące w ZHP

21 INWESTYCJE I REMONTY 
KAPITALNE

210 Podstawowe zasady inwestycji i 
kapitalnych remontów

A A Własne ustalenia – 
przepisy 
obowiązujące w ZHP

211 dokumentacja prawna i 
techniczna obiektów

dla każdego obiektu 
prowadzi się 
odrębną teczkę

2110 własnych A A
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2111 użytkowanych BE5 BE5 okres 

przechowywania 
liczy się po 
zakończeniu 
użytkowania

212 Ewidencja inwestycji A A
213 Wykonawstwo i odbiór 

inwestycji
B5 B5

22 ADMINISTRACJA 
NIERUCHOMOŚCI 

220 Nabywanie i zbywanie 
nieruchomości

A A dokumentacja 
prawna i techniczna,
dokumentacja i 
korespondencja 
potwierdzającą 
prawa własności do 
nieruchomości.

221 Przydział i najem nieruchomości B5 B5 okres 
przechowywania 
liczy się od daty 
utraty lub 
wygaśnięcia umowy 
najmu
umowy najmu itp.

222 Najem nieruchomości lokali 
innym osobom prawnym lub 
fizycznym

B5 B5 Okres 
przechowywania 
liczy się od daty 
wygaśnięcia umowy 
najmu

223 Eksploatacja nieruchomości B5 B5 konserwacja, 
remonty bieżące 
oświetlenie, 
ogrzewanie itp.

224 Podatki i opłaty B10 B10 deklaracje, wymiary 
podatkowe (z 
wyjątkiem dowodów
księgowych)

23 GOSPODARKA MATERIAŁOWA
230 Podstawowe zasady organizacji 

gospodarki materiałowej
A A Własne ustalenia – 

przepisy 
obowiązujące w ZHP

231 Zaopatrzenie B5 B5 zapotrzebowania, 
zamówienia

232 Magazynowanie i użytkowanie B5 B5 gospodarka 
magazynowa, 
dostawa do miejsca 
pracy, eksploatacja

233 Gospodarka odpadami 
(surowcami wtórnymi)

B2 B2

234 Dokumentacja techniczna 
maszyn i urządzeń

B10 B10

235 Konserwacja i remonty środków 
trwałych

B5 B5

236 Źródła zaopatrzenia B2 B2
24 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
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GK KCh
240 Podstawowe zasady dot. 

transportu i łączności
A A Własne ustalenia – 

przepisy 
obowiązujące w ZHP

241 Eksploatacja własnych i obcych 
środków transportowych

B5 B5 samochodowych, 
lotniczych, wodnych 
itp.

242 Eksploatacja środków łączności B5 B5 Telefony, radiowęzły,
itp.

25 GOSPODARKA ENERGETYCZNA
250 Podstawowe zasady gospodarki 

energetycznej, cieplnej i 
paliwami

A A Własne ustalenia – 
przepisy 
obowiązujące w ZHP

252 Limitowanie paliw i energii B5 B5
26 OCHRONA ZAKŁADU PRACY

260 Ochrona przeciwpożarowa, 
cywilna i inna

B5 B5

261 Ubezpieczenie rzeczowe B10 B10 Od ognia, kradzieży, 
itp.

3 EKONOMIKA
30 PODSTAWOWE ZASADY 

EKONOMICZNO - FINANSOWE
A A Własne ustalenia – 

przepisy 
obowiązujące w ZHP

300 System ewidencji i plan kont A B5
301 Realizacja planów finansowych 

(bilans roczny)
A A bilanse roczne KCh 

wchodzą do bilansu 
rocznego ZHP do 
dnia uzyskania 
osobowości prawnej 
przez chorągiew 

302 Bilans roczny Chorągwi ZHP B5 A bilanse roczne KH 
ZHP i jednostek 
samobilansujących 
podległych 
komendzie chorągwi
wchodzą do bilansu 
rocznego chorągwi 
ZHP

303 Opinie i raporty biegłego 
rewidenta badającego 
sprawozdania finansowe 

A A

31 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ
310 Obrót gotówkowy B5 B5 plany i raporty 

kasowe, bankowe, 
grzbiety książeczek 
czekowych kopie 
asygnat i kwitariuszy

311 Finansowanie i kredytowanie. 
Rozliczenie z budżetem

B5 B5

312 Finansowanie własnej jednostki B5 B5
313 Finansowanie jednostek 

podległych
B5 B5

314 Zasady kredytowania, 
współpraca z bankiem

B5 B5

315 Finansowanie inwestycji B5 B5
32 KSIĘGOWOŚĆ FINANSOWA

320 Dowody księgowe B5 B5
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GK KCh
321 Dokumentacja księgowa B5 B5 księgi, rejestry, 

dzienniki, karty 
kosztowe

322 Rozliczenia B5 B5 z dostawcami, 
odbiorcami, 
pracownikami, 
instytucjami 
ubezpieczeniowymi, 
podatkowymi

323 Windykacja należności B5 B5 dokumenty związane
z udowodnieniem 
zadłużeń i 
należności

324 Uzgodnienia sald BC BC korespondencja

325 Ewidencja syntetyczna lub 
analityczna

B5 B5 księgi lub kartoteki 
finansowe

33 PŁACE
330 Dokumentacja płac i potrąceń B5 B5 materiały źródłowe 

do obliczenia 
wysokości płac, 
premii i potrąceń z 
płac (podatki, składki
itp.) 

331 Listy płac B50 B50
332 Karty wynagrodzeń B50 B50 imienne karty 

zbiorcze płac za 
okresy roczne lub 
dłuższe ujmują 
zarobki za 
poszczególne 
miesiące. Podlegają 
brakowaniu po 
sprawdzeniu stanu 
zachowania akt 
osobowych

333 Zaświadczenia o płacach BC BC
334 Dowody księgowe B5 B5
335 Dokumentacja księgowa B5 B5 księgi, rejestry, karty 

kontowe
34 KSIĘGOWOŚĆ MATERIAŁOWO-

TOWAROWA
340 Dowody księgowe B5 B5 faktury własne i obce

341 Dokumentacja księgowa B5 B5 karty ilościowo-
wartościowe, 
analityczne, księgi, 
rejestry i inne

35 FUNDUSZE SPECJALNE
350 Podstawowe zasady 

gospodarowania funduszami
A A Własne ustalenia – 

przepisy 
obowiązujące w ZHP
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351 Fundusze specjalne A A obejmuje fundusze 

rozwoju i rezerw 
postępu 
technicznego, prac 
badawczych, 
zakładowy fundusz 
nagród, socjalny, 
mieszkaniowy

36 INWENTARYZACJA
360 Podstawowe zasady A B25 Własne ustalenia – 

przepisy 
obowiązujące w ZHP

361 Spisy i protokoły 
inwentaryzacyjne

B5 B5

362 Zbiorcze zestawienie wyników 
inwentaryzacji

A A

363 Sprawozdania z przebiegu 
inwentaryzacji i różnice 
inwentaryzacyjne

B5 B5

364 Wycena i przecena B10 B10
37 Dotacje, subwencje, 

dofinasowanie 
B10 B10 Zgodnie z umową

370 Umowy B10 B10 Zgodnie z umową

371 Rozliczenia merytoryczne i 
finansowe 

B10 B10 Zgodnie z umową

4 PROGRAM
40 ZUCHY

400 ogólnozwiązkowe A B5 propozycje 
programowe, 
materiały 
metodyczne, 
materiały 
repertuarowe, 
sprawozdawczość, 
kontrola efektów 
realizacji programu

401 chorągwiane i hufcowe B5 A Jak w klasie 400

41 HARCERZE

410 ogólnozwiązkowe A B5 Jak w klasie 400

411 chorągwiane i hufcowe B5 A Jak w klasie 400

42 HARCERZE STARSI 
420 ogólnozwiązkowe A B5 Jak w klasie 400

421 chorągwiane i hufcowe B5 A Jak w klasie 400

43 WĘDROWNICY
430 ogólnozwiązkowe A B5 Jak w klasie 400

431 chorągwiane i hufcowe B5 A Jak w klasie 400

44 NIEPRZETARTY SZLAK
440 ogólnozwiązkowe A B5 Jak w klasie 400

441 chorągwiane i hufcowe B5 A Jak w klasie 400

45 SPECJALNOŚCI
450 ogólnozwiązkowe A B5 Jak w klasie 400

451 chorągwiane i hufcowe B5 A Jak w klasie 400

46 RUCHY PROGRAMOWO-
METODYCZNE
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460 ogólnozwiązkowe A B5
461 środowiskowe B5 A

47 PRZEDSIĘWZIĘCIA 
PROGRAMOWE 

470 centralne i ogólnozwiązkowe A B5
471 chorągwiane i hufcowe B5 A

5 KSZTAŁCENIE
50 ORGANIZACJA 

500 Zasady, formy, metody i treści A A
501 Plany i programy A A
502 Pomoce szkoleniowe i naukowe A A Własne opracowania

lub na własne 
zlecenia oraz uwagi i
opinie

503 Kadry B2 B2
504 Ewidencja szkolonych B50 B50
505 Protokoły egzaminacyjne, 

rejestry wydanych zaświadczeń i
dyplomów

B50 B50

51 KOMISJE STOPNI 
INSTRUKTORSKICH, 

A A protokoły, ewidencja
instruktorów, 

Karty prób na 
stopnie – B10.

52 AKCJE, KAMPANIE 
KSZTAŁCENIOWE

A A program, 
sprawozdawczość, 
kontrola efektów 
realizacji. 

Przygotowanie 
organizacyjne - kat. 
B5 

6 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, 
BADAWCZA, WYDAWNICTWA

60 BADANIA I SONDAŻE A A Ankiety, ekspertyzy, 
itp. Do kat. A zalicza 
się te informacje 
jednostkowe, które 
nie zostały 
wykorzystane w 
opracowaniach 
syntetycznych. 

Pozostałe kat. B5 
61 PRACE I OPRACOWANIA O 

TEMATYCE HARCERSKIEJ
A A

62 SEMINARIA, KONFERENCJE A A Protokoły, 
stenogramy 
programy, referaty, 
wnioski, uchwały, 
listy uczestników

63 WYDAWNICTWA A A
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630 Materiały powstające w związku 

z publikowaniem wydawnictw
A A umowy, 

opracowania 
autorskie i 
redaktorskie, opinie, 
recenzje, 
przeniesienie praw 
autorskich 

7 PROMOCJA
70 INFORMACJE DLA PRASY, RADIA 

I TELEWIZJI
A A

71 WYCINKI PRASOWE I 
ZEWNĘTRZNE MATERIAŁY 
INFORMACYJNE O ZHP

A A

72 WYSTAWY, POKAZY, ODCZYTY I 
INNE IMPREZY 

A A Programy, projekty 
plastyczne, 
scenariusze, teksty 
odczytów, własne 
plakaty i ulotki 
propagandowe, 
nagrania dźwiękowe 
i fotografie, 
techniczna obsługa 
wystaw – B2

73 UDZIAŁ W OBCYCH 
WYSTAWACH, SEMINARIACH I 
INNYCH IMPREZACH

A A Do kat. A zalicza się 
własne opracowania 
lub sprawozdania z 
czynnego udziału w 
tych imprezach

74 BIULETYNY PRASOWE, SERWISY 
INFORMACYJNE

A A Jeśli istnieje 
możliwość 
archiwizacji.

8 AKCJA LETNIA, ZIMOWA
80 letnie i zimowe kampanie 

programowe, akcje
A A programowanie, 

sprawozdawczość,

(karty kwalifikacyjne 
– B5, chyba, że 
umowa dotacyjna 
wymaga dłuższego 
okresu 
przechowywania)

81 protokoły powizytacyjne B5 B5
9 Grupa ZHP

90 Sprawozdania finansowe i 
sprawozdania z działalności 
fundacji i spółek 

A A
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