
DECYZJA Nr 31/02 

Prezesa Polskiej Akademii Nauk 

zdn� 5 grudnia 2002r. 

w sprawie zarządzania dokumentacją w jednostkach i komórkach archiwalnych Polskiej 

Akademii Nauk. 

Na podstawie dokumentu Powierzenia z dnia 6 marca 2002 r., znak: WOU-56-1/02 wydanego 

przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, postanawia się co następuje: 

§ 1

1. Archiwum PAN w Warszawie i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie gromadzą oraz

przechowują materiały archiwalne jednostek organizacyjnych PAN, spuścizny uczonych i

towarzystw naukowych, a także przejmowane depozyty zgodnie z ich profilem działania.

2. Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie gromadzi materiały archiwalne zgodnie z

właściwością terytorialną Oddziału PAN w Krakowie. Wykaz jednostek organizacyjnych

PAN znajdujących się na terenie działania Oddziału PAN w Krakowie stanowi załącznik

do decyzji.

3. Archiwum PAN w Warszawie gromadzi materiały archiwalne wszystkich pozostałych

jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

§2

1. Nadzór nad działalnością Archiwum PAN i PAU w Krakowie sprawuje z upoważnienia

Prezesa PAN Prezes Oddziału PAN w Krakowie.

2. Nadzór nad działalnością Archiwum PAN w Warszawie sprawuje z upoważnienia Prezesa

PAN Przewodniczący Wydziału I Nauk Społecznych PAN.

§3

Archiwum PAN oraz Archiwum Nauki PAN i PAU sprawują nad jednostkami 

organizacyjnymi PAN, zgodnie ze swoją właściwością, wewnętrzny nadzór merytoryczny w 
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zakresie postępowania z dokumentacją, realizowany przez udzielanie konsultacji i porad, 

dokonywanie wstępnych ekspertyz dokumentacji oraz prowadzenie wewnętrznych kontroli 

postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych PAN. 

§4

Dyrektorzy Archiwum PAN oraz Archiwum Nauki PAN i PAU, zgodnie ze swoJą 

właściwością, opiniują przepisy kancelaryjno-archiwalne jednostek organizacyjnych Polskiej 

Akademii Nauk, przed ich uzgodnieniem z dyrektorem właściwego archiwum państwowego. 

§ 5

Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, w których powstają materiały archiwalne 

wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego zobowiązane są do prowadzenia własnych 

archiwów zakładowych, które odpowiadają za całokształt spraw związanych z gromadzeniem 

materiałów archiwalnych danej jednostki organizacyjnej. 

§6

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni są za prawidłowe, zgodne z 

obowiązującymi aktami normatywnymi postępowanie z dokumentacją niearchiwalną i 

materiałami archiwalnymi do chwili przekazania ich właściwym archiwom. 

§7

Jednostki organizacyjne PAN, najpóźniej po 25 latach, licząc od daty wytworzenia 

materiałów archiwalnych, przekazują je zgodnie z właściwością terytorialną do Archiwum 

PAN w Warszawie lub Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, chyba, że materiały te 

niezbędne są do ich działalności. 

§8

1. Od momentu przekazania materiałów archiwalnych do Archiwum PAN w Warszawie lub

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, zgodnie z ich właściwością, odpowiedzialność

za przekazane materiały ponosi odpowiednio Dyrektor Archiwum PAN lub Dyrektor

Archiwum Nauki PAN i PAU.

2. Materiały archiwalne jednostek organizacyjnych PAN są przechowywane na stałe w

Archiwum PAN w Warszawie i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Archiwa te

gromadzą, ewidencjonują, opracowują, zabezpieczają, prowadzą działalność informacyjną

2 



zgodnie z zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie w archiwach 

państwowych oraz wypracowanymi przez Archiwum PAN w Warszawie i Archiwum 

Nauki PAN i PAU w Krakowie. 

§9

Z chwilą ustania działalności jednostki organizacyjnej PAN nie posiadającej sukcesora, cała 

jej dokumentacja, w stalli� �porządkowanym, jest przekazywana do Archiwum PAN w 

Warszawie lub Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, zg9dnie z ich właściwością. W 

szczególnych przypadkach jednostkę przyjmującą zasób archiwalny lub jego część ustali 

Prezes PAN. 

§ 10

Jednostki organizacyjne PAN na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej muszą uzyskać 

zgodę dyrektora właściwego archiwum państwowego, za pośrednictwem dyrektora Archiwum 

PAN w Warszawie lub Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, zależnie od swej 

przynależności terytońalnej. 

§ 11

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

p.o. PREZES
POLSKIEJ MII NAUK 
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Jerzy Kołodziejczak
    Wiceprezes


