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R-B-SOP.014.1.92.2021 

ZARZĄDZENIE NR 92/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 06 sierpnia 2021 r. 
 

w sprawie  wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt 

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 478 z późn. zm.).  oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym                                    

i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 
 

                 § 1 

Wprowadzam w życie Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 

               § 2 

Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu przed dniem wejścia                      

w życie niniejszego Zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych ustalonych w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia, jeśli dotychczasowe przepisy określały 

niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej przechowywania. 
 

             § 3 

Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie zarządzenia nie została zakwalifikowana do odpowiednich                            

kategorii archiwalnych, jest kwalifikowana na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, stanowiącego                              

załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
 

             § 4 

Sprawy wszczęte, a nie zakończone do dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, prowadzone są do czasu                            

zakończenia pod dotychczasowym znakiem sprawy. 
 

           § 5 

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, o którym mowa                       

w § 1  i bezwzględnego przestrzegania zasad w nim zawartych. 
 

         § 6 

Traci moc Zarządzenie Nr 41/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2008 r. 

w sprawie wprowadzenia w życie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Uniwersytetu Ekonomicznego                                       

we Wrocławiu. 
 

     § 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.09.2021r., po uzgodnieniu Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt                                                      

z Dyrektorem Archiwum Państwowego we Wrocławiu. 

          Rektor 

 

 


