
(Dział Organizacyjny-2005) 

Pismo Okólne Nr  2/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

              z dnia 7 marca 2005 r. 
 

w sprawie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych  
oraz wykazu akt Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
W celu aktualizacji obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej i Wykazu Akt Uniwersytetu Wro-
cławskiego wprowadzonych w życie zarządzeniem Nr 18/88 Rektora Uniwersytetu Wrocław-
skiego z dnia 9 grudnia 1988 r. (z późniejszymi zmianami), Archiwum Uniwersytetu Wro-
cławskiego i Dział Organizacyjny przystąpiły do opracowywania nowych wewnętrznych ak-
tów normatywnych regulujących zasady : 
 - funkcjonowania kancelarii i sekretariatów,  
 - klasyfikacji i kwalifikacji dokumentów, 
 - gromadzenia i przechowywania materiałów archiwalnych wytworzonych w obrębie 

Uniwersytetu. 
 
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych do : 
 - przekazania uwag oraz propozycji dotyczących przepisów kancelaryjnych i archi-

walnych,  
 - zgłoszenia wszystkich kategorii dokumentów, które nie są uwzględnione w aktual-

nie obowiązującym wykazie akt 
do Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie do dnia 30 kwietnia 2005 r. 
 
Przypomina się, że prace magisterskie i licencjackie przekazywane do Archiwum Uniwersyte-
tu Wrocławskiego winny być drukowane dwustronnie i oprawione w cienki karton. Do prac 
winien być dołączony ich zapis na nośniku elektronicznym (płyta CD) w dwóch formatach  - 
DOC i RTF (w celu weryfikacji w Systemie Plagiat).  
Podstawa prawna : zarządzenie Nr 40/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 
maja 2004 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 16/2001 Rektora Uniwersytetu Wro-
cławskiego z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwer-
sytecie  Wrocławskim  oraz  pismo  okólne  Nr 1/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie sprawdzania prac magisterskich i licencjackich w Systemie 
Plagiat. 
Zaleca się wprowadzenie zasady miniaturyzacji w stosunku do prac doktorskich poprzez 
dwustronne drukowanie egzemplarza przekazywanego do Archiwum Uniwersytetu Wrocław-
skiego. 
 
Informuje się, że w związku z likwidacją magazynu prac magisterskich przy ul. Koszarowej, 
poszczególne wydziały mają obowiązek doraźnego przechowywania prac w tymczasowych 
składnicach. Z chwilą rozwiązania problemów magazynowych, prace przejmie Archiwum 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 

            


