
ZARZĄDZENIE NR 21/2022 

 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2014 r. kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia 

instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  

 Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwum (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.) oraz § 12 ust.                                   

8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

przyjętego uchwałą Nr 62/417/2020/ Zarządu Powiatu w Śremie z dnia                                            

24 kwietnia 2020 r. zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu nr 3/2014 r. kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                           

w Śremie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, 

instrukcji organizacji i zakresu działań składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego 

wykazu akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, zwanego dalej 

,,Zarządzeniem nr 3/2014” wprowadza się następujące zmiany:  

1) w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 3 do 

Zarządzenia nr 3/2014 wprowadza się nowe symbole i hasła klasyfikacyjne oraz 

nowe nazwy haseł zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. 

Sprawy zarejestrowane przed dniem wejścia w życie zarządzenia kontynuuje się pod 

dotychczasowymi znakami. 

§ 3 

Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Śremie przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia podlega ponownej 

kwalifikacji do kategorii archiwalnej określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, 

o którym mowa w § 1, jeżeli dotychczasowe przepisy określały niższą wartość 

archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej przechowywania . 

§ 4. 

Zobowiązuje się pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie do 

zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w jednolitym rzeczowym wykazem akt 

oraz ich stosowania.  

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  

 

KIEROWNIK 

      Powiatowego Centrum 

      Pomocy Rodzinie w Śremie 

      Karolina Gałuszka 


