
 

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 

DYREKTORA WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY „HUTNIK” 

 Z DNIA 15.12.2020 R. 

 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym  

w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik” 

 
  

Działając na podstawie   

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 

2020 poz. 164), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

W jednolitym rzeczowym wykazie akt, wprowadzonym w życie  Zarządzeniem Dyrektora 

Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” nr 1/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku, wprowadzam 

następujące zmiany: 

 

1) w klasie 1130 zmienione zostaje oznaczenie kategorii archiwalnej oraz opis uwag, 

w związku ze zmianą przepisów1: 

 

      1130  Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie 

społeczne 
B10* * Okres przechowywania uzależniony od 

okresu w którym umowa była realizowana:  
1/ Dla umów zawartych do 31.12.1998 – 
kat.  B50  
2/ Dla umów zawartych po 01.01.2019 – 

kat. B10  
3/ Dla umów zawartych w okresie 

01.01.1999 – 31.12.2018 – kat. B50, przy 

czym jeśli za wskazany okres pracodawca 

przekazał do ZUS raport informacyjny 

kwalifikacja zostanie zmieniona na kat. B10.   
W przypadku o którym mowa w pkt 3 okres 
przechowywania umów kwalifikowanych do 

kat. B10 liczy się od końca roku 

kalendarzowego w którym raport 
informacyjny został złożony.  

 

2) w klasie 120 zmienione zostaje oznaczenie kategorii archiwalnej oraz opis uwag, 

w związku ze zmianą przepisów2: 

    120    Akta osobowe pracowników   B10* dla każdego pracownika prowadzi się 

odrębną teczkę zawierającą dokumenty 

określone w odrębnych przepisach. Okres 
przechowywania  uzależniony jest od 

obowiązujących przepisów prawa*.  
1/ Dla akt osób zatrudnionych do  
31.12.1998 – kat.  B50  
2/ Dla osób zatrudnionych po  
01.01.2019 – kat. B10  
3/ Dla osób zatrudnionych w okresie 

01.01.1999 – 31.12.2018 – kat. B50, przy 

czym jeśli za wskazany okres pracodawca 
przekazał do ZUS raport informacyjny 

kwalifikacja zostanie zmieniona na kat. B10. 

W przypadku o którym mowa w pkt 3 okres 
przechowywania umów kwalifikowanych do 

kat. B10 liczy się od końca roku 

kalendarzowego w którym raport 
informacyjny został złożony.  

 
1 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2369 ) 
2 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2369 ) 



 

3) w klasie 121 zmienione zostaje oznaczenie kategorii archiwalnej, w związku ze zmianą 

przepisów3: 

 

    121    Pomoce ewidencyjne do akt osobowych  B10 w tym dane w systemach bazodanowych 

 

4) w klasach od 3231 do 3235 (z wyłączeniem klasy 3233), zmienione zostaje oznaczenie 

kategorii archiwalnej, w związku ze zmianą przepisów4: 

     3231 Listy płac  B10* * Okres przechowywania uzależniony od 

okresu zatrudnienia i świadczenia pracy 
przez pracownika. Kat. B10 dotyczy list płac 

prowadzonych od 01.01.1999 dotyczących 

pracowników dla których pracodawca 
przekazał raport informacyjny do ZUS oraz 

list płac prowadzonych po 01.01.2019. 

Pozostałe kat.B50. Okres przechowywania 
list płac kwalifikowanych do kat. B10 liczy 

się od końca roku kalendarzowego w którym 

raport informacyjny został złożony.  

     3232 Kartoteki wynagrodzeń  B10*  *Analogicznie jak przy klasie 3231 

     3233 Deklaracje podatkowe i rozliczenia 

podatku dochodowego 
B5   

   3234 Rozliczenia składek na ubezpieczenie 

społeczne 
B10* *Analogicznie jak przy klasie 3231 

     3235 Dokumentacja wynagrodzeń z 

bezosobowego funduszu płac  
B10*  *Jak przy klasie 332, przy czym 

dokumentacja bez składki na ubezpieczenie 

społeczne – kategoria B10  

 

5) dodano nowy symbol IV rzędu, tj. 342: 

  342  Bilety wstępu na wydarzenia kulturalne B5  

 

6) utworzono nową klasę pierwszego rzędu pod symbolem 5, wraz z rozwinięciem klas II, III 

i IV rzędu: 

 

5    ZAJĘCIA I WARSZTATY 

ORGANIZOWANE PRZEZ 

WYSZKOWSKI OŚRODEK 

KULTURY „HUTNIK” 

  

 50   Regulacje oraz wyjaśnienia, 

interpretacje, opinie, akty prawne 

dotyczące zajęć i warsztatów 

B25  

 51   Programy i plany prowadzonych zajęć B25  

 52   Rekrutacja oraz zapisy na prowadzone 

przez Ośrodek Kultury zajęcia i 

warsztaty 

  

  520  Podania rodziców o przyjęcie dziecka na 

prowadzone zajęcia 
B5 W tym wnioski, dla każdej formy zajęć 

prowadzi się odrębną teczkę 

  521  Umowy z rodzicami w sprawie 

uczęszczania dziecka na zajęcia 
B10 W tym zaakceptowane regulaminy i 

porozumienia w zakresie organizacji 

prowadzonych zajęć i ich odpłatności, przy 

czym dla każdej formy zajęć prowadzona 
jest osobna teczka 

 53   Organizacja zajęć i warsztatów   

 
3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2369 ) 
4 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2369 ) 



  530  Dokumentacja przebiegu zajęć i 

warsztatów 
  

   5300 Dzienniki zajęć B10  

   5301 Listy obecności dzieci na zajęciach B10  

  531  Egzaminy   

   5310 Organizacja i przebieg egzaminów B10  

   5311 Protokoły z egzaminów B10 każdej formy zajęć prowadzi się odrębną 

teczkę 

  532  Zaświadczenia   

   5320 Zaświadczenia o uczęszczaniu na 

zajęcia 

B5  

   5321 Zaświadczenia o ukończeniu zajęć  B5  

 

§ 2 

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

odpowiednich kategorii archiwalnych, jest kwalifikowana na podstawie  zmian w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt. 

§ 3 

Sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, prowadzone 

są do czasu zakończenia pod dotychczasowym znakiem sprawy. 

 

§ 4 

Ze względu na liczne zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt, wprowadzam jego tekst 

jednolity, obejmujący zatwierdzony i przyjęty zarządzeniem nr 1/2016 z dnia 6.12.2016 oraz 

zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia zmieniającego. Tekst jednolity stanowi załącznik nr 

1 niniejszego zarządzenia.  

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

………………………………………………….. 

(Podpis kierownika jednostki organizacyjnej) 
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