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Zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w

sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz

zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U.

Nr 167, póz. 1375) uważani za uzgodniony jednolity rzeczowy wykaz akt dla Instytutu

Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, stanowiący załącznik do

niniejszego pisma.
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Zarządzenie Nr 10/2012

Dyrektora

Instytutu Ochrony Roślin

- Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu

z dnia 18 kwietnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt

dla Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego

Na podstawie § 3 ust. 3 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r.

w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad

i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167,

póz. 1375).

§1

Wprowadza się do stosowania w Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym

Instytucie Badawczym w Poznaniu:

1) jednolity rzeczowy wykaz akt.

§2

Zastosowanie mają następujące przepisy przejściowe:

1) Sprawy niezałatwione do dnia wejścia w życie jednolitego rzeczowego wykazu akt

określonego w § l kontynuuje się pod numerem, pod którym zostały one

zarejestrowane.

2) Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Instytucie Ochrony Roślin

- Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu przed wejściem w życie

Zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych

określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w § l, jeżeli

dotychczasowe przepisy określały niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub

krótszy okres jej przechowywania.



§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący obowiązki
D Y R E K T O R A

prof. dr hab. Danuta Sosnowska


