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Zarządzenie Nr 47/2020 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu                         

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 

Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji w sprawie 

organizacji i działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kędzierzynie-Koźlu 
 

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia    

14 lipca 1983 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 164 z późn. zm.) oraz § 7 Statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum 

Państwowego w Opolu zarządzam, co następuje:  
 

§ 1. W załączniku nr 2 „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. dodaje się poniższe klasy w brzmieniu: 

 

 

 09   
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami  
  

  091  
Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej, 

informacyjno-komunikacyjnej osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

B10  

  092  Raporty o stanie zapewnienia dostępności B5  

 

  156  Rozliczenia czasu pracy B10  

 

  177  Pracownicze Plany Kapitałowe B10  

 

  546  
Wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego  

B5 
dotyczy realizacji art. 411 ust. 10g 

ustawy Prawo ochrony środowiska  
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2. poniższe klasy otrzymują brzmienie: 
 

  120  Akta osobowe B10 

Dla każdego pracownika prowadzi się 

odrębną teczkę. Jeśli akta osobowe 

prowadzone są w formie elektronicznej, to 

ich archiwizacja odbywa się również w 

formie elektronicznej, przy czym 

dokumentację w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz akt osobowych 

pracownika dotyczących stosunków pracy 

nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 

r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. 

a przed dniem 1 stycznia 2019 r., w którym 

pracodawca nie złożył raportu 

informacyjnego do ZUS kwalifikuje się do 

kat. B50. 

  121  Pomoce ewidencyjne do akt osobowych B10 Skorowidze, wykazy imienne, itp. 

 

  152  Urlopy pracownicze B10  

 

   3231 Listy płac B10 

Dokumentację w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy (w tym listy płac) 

dotyczących stosunków pracy 

nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 

r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 

r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r., w 

którym pracodawca nie złożył raportu 

informacyjnego do ZUS kwalifikuje się do 

kat. B50. 

   3233 Kartoteki wynagrodzeń B10 jak przy klasie 3231 

   3234 Karty zbiorcze płac B10 Jak przy  klasie 3231 

 
 

 

§ 2. 1. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do dokumentacji powstającej i napływającej do 

Ośrodka od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

2. Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie została 

zakwalifikowana do odpowiednich kategorii archiwalnych, jest kwalifikowana na podstawie 

zmian wprowadzonych niniejszym zarządzeniem. 
 

§ 3. Odpowiedzialność i nadzór za prawidłową realizację niniejszego zarządzenia ponosi 

kierownik działu realizujący zadanie. 
 

§ 4. Zobowiązuję kierowników działów do zapoznania z treścią zarządzenia podległych 

pracowników. 
 

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Kędzierzyn-Koźle i wchodzi w życie od dnia 

1 grudnia 2020 roku. 

DYREKTOR 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 

Danuta Ceglarek (-) 

 


