
ZARZĄDZENIE Nr 12/2022 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 
 

w sprawie utworzenia składu chronologicznego oraz składu informatycznych 
nośników danych w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 51 i § 52 

Załącznika Nr 1 do  Zarządzenia Nr 155/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Z dniem 1 stycznia 2022 r. tworzy się w Kancelarii Ogólnej skład 

chronologiczny  oraz skład informatycznych nośników danych. 

2. Istnieje możliwość utworzenia dodatkowych składów chronologicznych i składów 
informatycznych nośników danych w punktach kancelaryjnych zlokalizowanych w innych 
jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Zasady funkcjonowania składu chronologicznego i składu informatycznych 
nośników danych w Uniwersytecie Wrocławskim stanowią Załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi 

Generalnemu. 
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.  
 

 
 
 

prof. dr hab.  Przemysław Wiszewski 
   R E K T O R 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Załącznik  
do Zarządzenia Nr 12/2022 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

 

Zasady funkcjonowania składu chronologicznego i składu informatycznych 
nośników danych w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
§ 1 

1.  Dla dokumentacji, która jest częścią spraw stanowiących wyjątki od tradycyjnego 
(papierowego) sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw,  
w Kancelarii Ogólnej wyodrębnia się składy chronologiczne (SC) podzielone na 4 
podzbiory: 

1) podzbiór dokumentów, dla których wykonano pełne odwzorowanie cyfrowe – 
oznaczony symbolem SCP;  

2) podzbiór dokumentów, dla których wykonano niepełne odwzorowanie cyfrowe 
– oznaczony symbolem SCN;  

3) podzbiór dokumentów wytworzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, w trakcie 
procedowania sprawy w formie elektronicznej, których forma papierowa jest 
niezbędna niezależnie od tego, że czynności kancelaryjne w sprawie oraz ich 
dokumentowanie wykonuje się w systemie EZD,  – oznaczony symbolem SCW;  

4) podzbiór zwrotnych potwierdzeń odbioru – oznaczony symbolem SCZ.  
2.  Dla dokumentacji w postaci elektronicznej zawartej na informatycznych nośnikach 

danych, która jest częścią spraw stanowiących wyjątki od tradycyjnego (papierowego) 
sposobu dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw, w Kancelarii 
Ogólnej wyodrębnia się składy informatycznych nośników danych (SIND) podzielone na 
2 podzbiory: 

1) podzbiór przesyłek przekazanych na informatycznych nośnikach danych, 
których zawartość wydrukowano i włączono do akt sprawy lub włączono do 
systemu EZD – oznaczony symbolem NDP;  

2) podzbiór przesyłek przekazanych na informatycznych nośnikach danych, 
których zawartości nie wydrukowano i nie włączono do akt sprawy oraz nie 
włączono do systemu EZD – oznaczony symbolem NDN.  

3. Dokumentacji papierowej, o której mowa w ust. 1, nadaje się unikalne kody techniczne 
składu chronologicznego. 

4. Informatycznym nośnikom danych, o których mowa w ust. 2 nadaje się unikalne kody 
techniczne składu informatycznych nośników danych. 

 

§ 2 
1. Pracownicy Kancelarii Ogólnej, po zarejestrowaniu (RPW), skanują i przekazują 

właściwym jednostkom merytorycznym wersję elektroniczną oraz papierową przesyłki 
wpływającej. 

2. Pracownik jednostki merytorycznej, który prowadzi sprawę w formie elektronicznej, 
otrzymane przesyłki w formie papierowej oraz zwrotne potwierdzenia odbioru, 
przekazuje do składu chronologicznego w ciągu jednego dnia od otrzymania przesyłki, 
po uprzednim uzupełnieniu metadanych. Następnie wszczyna sprawę lub dołącza 
przesyłkę do sprawy już prowadzonej w systemie EZD. 

3. Pracownicy Kancelarii Ogólnej nie przyjmują do składu chronologicznego  dokumentów 
spraw prowadzonych tradycyjnie, mają też prawo odmówić przyjęcia dokumentu z 
powodu nieuzupełnionych  metadanych. 

4. W wypadku przesyłek przekazanych na informatycznym nośniku danych,  
a stanowiących załącznik do pisma przekazanego na nośniku papierowym, nośnik jest 
rejestrowany i przechowywany w odpowiednim składzie informatycznych nośników 
danych (SIND) pod tym samym numerem RPW jak dokument na nośniku papierowym. 

5. Dokumentacja zgromadzona w składzie chronologicznym jest chroniona przed 
uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą. 
 



§ 3 
1. Prowadzący sprawę, osoba, która go zastępuje lub kierownik danej jednostki 

organizacyjnej, może wypożyczyć dokumenty ze składu chronologicznego, gdy: 
1) nie wykonano pełnego odwzorowania cyfrowego dokumentu lub z innych 

powodów istnieje potrzeba skorzystania z papierowej formy dokumentu (m.in. 
odwzorowanie jest nieczytelne, zaistniała konieczność zweryfikowania czy 
dokument jest kopią, czy oryginałem, porównania adresów z pisma z adresem 
na kopercie itd.);  

2) istnieje potrzeba czasowego przekazania oryginałów dokumentów innemu 
organowi na podstawie przepisów prawa. 

2. Wypożyczenie informatycznego nośnika danych z SIND możliwe jest tylko wtedy, gdy 
nie przeniesiono do systemu EZD całej dokumentacji zawartej na nośniku lub z innych 
powodów istnieje potrzeba skorzystania z elektronicznej wersji dokumentów.  

3. W związku z wypożyczeniem dokumentów, pracownik Kancelarii Ogólnej obsługujący 
skład chronologiczny jest zobowiązany do: 

1) odnotowania informacji w systemie EZD o wypożyczeniu dokumentacji ze składu 
chronologicznego poprzez odczytanie kodu technicznego składu oraz 
wprowadzenia imienia i nazwiska osoby wypożyczającej;  

2) bieżącego monitorowania zwrotu wypożyczonej dokumentacji; 
3) zweryfikowania kompletności dokumentacji zwracanej do SC; 
4) w przypadku zwrotu dokumentacji - odczytania kodu technicznego składu  

i odnotowania w systemie EZD PUW imienia i nazwiska osoby zwracającej; 
5) umieszczenia zwróconej dokumentacji we właściwym składzie. 

4. Prowadzący sprawę, osoba go zastępująca lub kierownik danej jednostki organizacyjnej 
który czasowo wypożyczył dokumentację, zobowiązany jest do jej ochrony przed 
uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą oraz zwrotu niezwłocznie – najpóźniej przed 
upływem terminu zakończenia sprawy. 

5. Wypożyczanie i zwrot dokumentów, będących na stanie składu chronologicznego, 
odbywa się na wniosek osób prowadzących sprawę lub osób je zastępujących złożony 
w systemie EZD.  

§ 4 

1. Wyrejestrowanie dokumentacji ze składu chronologicznego możliwe jest, 
gdy: 

1) zachodzi konieczność przekazania dokumentacji innym podmiotom zgodnie  
z właściwością; 

2) dokumentacja wprowadzona na stan składu chronologicznego stanowi element 
akt sprawy prowadzonej w sposób tradycyjny; 

3) przesyłka zawiera formularze lub częściowo wypełnione dokumenty, które 
należy odesłać do podmiotu zewnętrznego po ich wypełnieniu, uzupełnieniu lub 
podpisaniu; 

4) zachodzi konieczność zwrotu części dokumentów przesłanych w oryginale 
przez klienta, będących jego własnością, a które do Uniwersytetu zostały 
przekazane jedynie do wglądu.  

2. Wyrejestrowanie dokumentów będących na stanie składu chronologicznego odbywa 
się na wniosek osoby prowadzącej sprawę lub osoby zastępującej złożony 
w systemie EZD (analogicznie jak w przypadku wypożyczania i zwrotów).  

3. Wyrejestrowanie dokumentów ze składu chronologicznego odbywa się poprzez 
odczytanie kodu kreskowego technicznego składu umieszczonego na przesyłce, 
odnotowanie imienia i nazwiska osoby dokonującej wyrejestrowania dokumentu oraz 
jego przyczyny. 

4. W wypadku konieczności wycofania części przesyłki oznaczonej jednym numerem 
RPW, ta część, która pozostaje w składzie chronologicznym, przechowywana jest w 
nim pod tym numerem RPW. 

 



§ 5 

Do obowiązków pracownika obsługującego skład chronologiczny (SC) oraz skład 
informatycznych nośników danych (SIND) należy: 

1) wstępna weryfikacja kompletności przekazanego do składu dokumentu (nośnika), 
przez porównanie dokumentacji papierowej z jej odwzorowaniem cyfrowym. W 
razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń zwracanej dokumentacji czy stwierdzenia 
zagubienia wypożyczonej dokumentacji, pracownik sporządza protokół,  
w którym zamieszcza co najmniej następujące informacje: datę sporządzenia, imię 
i nazwisko osoby, która uszkodziła lub zagubiła dokumentację (nośnik), oraz opis 
przedmiotu uszkodzenia lub zagubienia. Na podstawie protokołu Dyrektor 
Generalny zarządza postępowanie wyjaśniające; 

2) przyjęcie kompletnej dokumentacji (nośnika) na stan składu przez zeskanowanie 
czytnikiem kodów kreskowych numerów RPW umieszczonych na wpływie i wydruk 
kodu technicznego SC/SIND; 

3) chronologiczne ułożenie korespondencji, według następujących po sobie numerów 
RPW w specjalnie do tego celu przeznaczonych kartonach zgodnie z podziałem,  
o którym mowa w § 1; 

4) dbałość o właściwe przechowywanie dokumentów (nośników) w oznakowanych 
kartonach, na których umieszczono w widocznym miejscu skrajne daty wpływu 
przechowywanych w nich przesyłek oraz skrajne numery RPW; 

5) ochrona przechowywanej dokumentacji (nośników) przed uszkodzeniem, 
zniszczeniem bądź utratą; 

6) prowadzenie, bieżące aktualizowanie i weryfikowanie poprawności danych 
elektronicznego raportu SC/SIND w EZD; 

7) kwartalny przegląd składów pod względem dokonanych – przez pracowników 
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego – wypożyczeń i zwrotów 
dokumentacji (nośników). 

 
§ 6 

1. Przekazywanie dokumentacji (nośników) zgromadzonej w składzie chronologicznym do 
archiwum zakładowego następuje po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc 
od pierwszego stycznia roku następnego po roku, dla którego powstał zbiór przesyłek 
w składzie. 

2. Do archiwum zakładowego przekazuje się dokumentację (nośniki) ze składu 
chronologicznego  oraz zawarte w tym zbiorze akta spraw niezamkniętych (będących 
w toku). 
 

§ 7 
Przekazywanie dokumentów (nośników) ze składu chronologicznego do archiwum 
zakładowego w systemie EZD polega na: 

1) weryfikacji dokumentów (nośników) przez pracownika punktu kancelaryjnego, 
czyli sprawdzeniu, czy wszystkie dokumenty (nośniki) – według danych z 
raportu składu chronologicznego – fizycznie są dostępne w składzie 
chronologicznym;  

2) pogrupowaniu dokumentów (nośników) w zbiory, przy czym zbiór tworzą 
dokumenty (nośniki) umieszczone w jednym kartonie; 

3) wygenerowaniu spisu zdawczo-odbiorczego po odczytaniu dokumentów 
(nośników) z kartonów;  

4) wygenerowaniu z systemu EZD etykiety samoprzylepnej, która powinna być 
umieszczona na każdym kartonie przed przekazaniem do archiwum 
zakładowego. 

 
§ 8 

1. Dokumentację (nośniki) ze składu chronologicznego przed przekazaniem do archiwum 
zakładowego należy uporządkować w następujący sposób: 



1) pozostawić ją w układzie niezmienionym; 
2) zapakować ją w bezkwasowe pudła; 
3) na pudle umieścić etykietę samoprzylepną która zawiera następujące 

informacje: 
a) pełną nazwę Uniwersytetu oraz jednostki organizacyjnej, w której 

utworzono skład chronologiczny; 
b) oznaczenie roku rejestracji w systemie EZD przesyłek znajdujących się w 

pudle; 
c) liczbę dokumentów (nośników) znajdujących się w kartonie; 
d) nazwę i rodzaj składu chronologicznego; 
e) oznaczenie składu chronologicznego; 
f) w wypadku składu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 – skrajne numery 

z rejestru przesyłek wpływających, które zostały przyporządkowane 
dokumentom (nośnikom) w kartonie; 

g) w wypadku składu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 – numer zbioru SCW; 
h) w wypadku składu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4  – skrajne numery 

SCZ, które zostały przyporządkowane numerom w kartonie; 
i) w wypadku składu, o którym mowa w § 2 ust. 1 – skrajne numery RPW, 

które zostały przyporządkowane numerom w kartonie; 
4) w dokumentach, których pełnego odwzorowania cyfrowego nie wykonano, 

należy usunąć części metalowe i plastikowe (spinacze, zszywki, wąsy, koszulki 
itp.). 
 

§ 9 
Przekazanie dokumentacji (nośników) ze składu chronologicznego następuje na podstawie 
spisów zdawczo-odbiorczych. 
 

 

 


