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ZARZĄDZENIE NR 17/2022

DYREKTORA ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH

Z DNIA 26 KWIETNIA 2022 ROKU

zmieniające zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach z 

dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji udostępniania zasobu archiwalnego w 

pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach

w czasie stanu epidemii SARS-Cov-2 (z późn. zm.)

Na podstawie § 10 zarządzenia nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 

18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach 

państwowych oraz w związku z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 679), zarządza się, co następuje: 

§ 1

W zarządzeniu nr 11/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji udostępniania 

zasobu archiwalnego w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach 

w czasie stanu epidemii SARS-Cov-2 (z późn. zm.), w załączniku nr 1 do zarządzenia 

wprowadza się następujące zmiany:

1. uchyla się moc obowiązującą § 1 ust. 2.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Pracownie naukowe w Archiwum czynne są:

a) w Centrali – poniedziałek i środa od godziny 9.00 do godziny 17.30; wtorek, 

czwartek i piątek od godz. 9.00 do godziny 14.30; we wszystkie dni obowiązuje 

przerwa, o której mowa w ust. 2;

b) w Oddziale w Bielsku-Białej – poniedziałek, wtorek i czwartek od godziny 9.00 do 

godziny 14.30, środa od godziny 9.00 do godziny 16.30; we wszystkie dni 

obowiązuje przerwa, o której mowa w ust. 2;
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c) w Oddziale w Cieszynie – środa od godziny 9.00 do godziny 16.30; czwartek od 

godziny 9.00 do godziny 14.30; we wszystkie dni obowiązuje przerwa, o której 

mowa w ust. 2;

d) w Oddziale w Gliwicach –  środa od godziny 9.00 do godziny 16.30; czwartek od 

godziny 9.00 do godziny 14.30; we wszystkie dni obowiązuje przerwa, o której 

mowa w ust. 2;

e) w Oddziale w Pszczynie –  środa i czwartek od godziny 9.00 do godziny 14.30; we 

wszystkie dni obowiązuje przerwa, o której mowa w ust. 2;

f) w Oddziale w Raciborzu -  środa od godziny 9.00 do godziny 16.30; czwartek od 

godziny 9.00 do godziny 14.30; we wszystkie dni obowiązuje przerwa, o której 

mowa w ust. 2.”

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Od godziny 11.30 do godziny 12.00 obowiązuje przerwa w funkcjonowaniu pracowni 

naukowych przeznaczona na wietrzenie i dezynfekcję pracowni.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„W czasie przerwy w funkcjonowaniu pracowni naukowych użytkownicy są 

zobowiązani do jej opuszczenia.”

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Wizyta w pracowni naukowej Archiwum może być uzgodniona drogą mailową lub 

telefoniczną z pracownikiem pracowni naukowej.”

6. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Wizyty w pracowniach naukowych można uzgadniać za pośrednictwem poniższych 

maili i telefonów:

a) Centrala Katowice: pracownia@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 208-78-48; w przypadku 

zamawiania materiałów kartograficznych wizytę w pracowni naukowej należy 

uzgodnić za pośrednictwem maila lub telefonu: m.maczka@katowice.ap.gov.pl, tel. 

32 208-78-60;

b) Oddział w Bielsku-Białej: apbielsko@katowice.ap.gov.pl, tel. 33 488-50-95;

c) Oddział w Cieszynie: apcieszyn@katowice.ap.gov.pl, tel. 33 858-22-01;

d) Oddział w Gliwicach: apgliwice@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 231-44-40;

e) Oddział w Pszczynie: appszczyna@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 210-35-60;

f) Oddział w Raciborzu: apraciborz@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 755-33-77.”
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7. uchyla się moc obowiązującą § 2 ust. 6.

8. uchyla się moc obowiązującą § 2 ust. 7.

9. § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Pomoce ewidencyjno-informacyjne udostępniane są wyłącznie w wersji 

elektronicznej za pośrednictwem portalu szukajwarchiwach.gov.pl lub (o ile pomoc 

ewidencyjno-informacyjna nie została udostępniona za pośrednictwem portalu 

szukajwarchiwach.gov.pl) w postaci pliku pdf udostępnionego na komputerze w 

pracowni naukowej.”

10. uchyla się moc obowiązującą § 3 ust. 8.

11. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Zamówienia można składać drogą elektroniczną na formularzach dostępnych na 

stronie internetowej Archiwum: https://katowice.ap.gov.pl/ap/tekst/formularze.”

12. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„W Centrali Archiwum zamówione pomoce ewidencyjno-informacyjne, materiały 

archiwalne i ich reprodukcje dostarczane są do pracowni naukowej:

a) przed otwarciem pracowni naukowej – dla zamówień złożonych przed dniem 

wizyty;

b) o godzinie 11.00 – dla zamówień złożonych do godziny 10.00;

c) o godzinie 12.30 – dla zamówień złożonych do godziny 11.30.”

13. uchyla się moc obowiązującą § 7 ust. 4.

14. uchyla się moc obowiązującą § 7 ust. 5.

15. uchyla się moc obowiązującą § 7 ust. 8.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2022 r.

Dyrektor

Archiwum Państwowego w Katowicach

mgr Sławomira Krupa

Katowice, dnia 26 kwietnia 2022 r.
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