
DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

 

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. 
 

Poz. 25 
 

ZARZĄDZENIE NR 7 
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 
z dnia 13 czerwca 2012 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, 

Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Archiwalnej 
dla jednostek organizacyjnych służb statystyki 

 
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) w związku 

z art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 
2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazy-
wania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia In-
strukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Archiwalnej dla jednostek organizacyjnych 
służb statystyki (Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 60 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 55) w załączniku nr 2 do zarządzenia klasa 537 
otrzymuje brzmienie: 
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 § 2. 1. Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w jednostkach organizacyjnych statystyki publicznej po dniu 
30 czerwca 2000 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, kwalifikowana na podstawie jednolitego rze-
czowego wykazu akt, podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnej określonej w jednolitym rzeczowym wyka-
zie akt w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem. 
 2. Ponowna kwalifikacja, o której mowa w ust. 1, powinna być przeprowadzona w terminie 3 lat od dnia wejścia 
w życie niniejszego zarządzenia. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

W porozumieniu: 
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 
                   Władysław Stępniak Prezes  Janusz Witkowski

 


