
 

Zarządzenie nr 96/2008 
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia  13 października 2008 r. 
 

zmieniające  zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Kancelaryjnej” 
oraz „Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.” 

 

 
 
Na podstawie art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14.07. 1983r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach ( Dz.U z 2006r. nr 97, poz. 673 z późn. zm) i 
Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania 
z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu 
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. nr 167, 
poz.1375) oraz § 50 ust.5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
zarządza się co następuje: 

 
 

§ 1. 
 

W „Instrukcji Kancelaryjnej” wprowadzonej na mocy Zarządzenia Rektora 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 4/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r., 
stanowiącej załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obieg akt powinien być bezpośredni, tzn. pismo kieruje się do miejsca 
przeznaczenia z uwzględnieniem jedynie niezbędnych punktów zatrzymania 
(przechodnich). Akta w obiegu wewnętrznym między jednostkami 
organizacyjnymi zlokalizowanymi w tym samym kompleksie budynków przesyła 
się bezpośrednio, z pominięciem Kancelarii Uczelni, za wyjątkiem faktur.” 

 

2. § 6 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Kancelaria Uczelni - przyjmuje dostarczane wpływy przez pocztę z 
zewnętrznych jednostek organizacyjnych i złoŜone przez interesantów oraz 
przekazuje je do realizacji Sekretariatom lub do pracowników ds. 
kancelaryjnych.” 

 

3. W § 6 ust. 3 w zdaniu pierwszym, uŜyty zwrot „moŜe odbywać się” zastępuje 
się zwrotem „odbywa się”. 

 

4. § 7 ust. 1 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) dostarczone przez własne komórki organizacyjne, oprócz akt określonych w 
§ 6 ust. 1,” 

 



  

5. § 10 ust. 5 i ust. 6 otrzymują brzmienie: 

„5.  Kancelaria jest równieŜ punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do 
obiegu wewnętrznego pomiędzy komórkami organizacyjnymi Uniwersytetu 
Medycznego, poza przypadkiem określonym w § 6 ust. 1. 

6. Wpływy wewnętrzne, inne niŜ określone w § 6 ust. 1, gdy nadawcami i 

odbiorcami są komórki organizacyjne doręczane są na tych samych 
zasadach rejestracji, co pozostałe przesyłki pocztowe.” 

 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy „Instrukcji Kancelaryjnej” pozostają bez zmian. 

 
§ 3 

 

 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 

 

Prof. dr hab. Marek  KRAWCZYK 

REKTOR 

 

 

 


