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ZARZĄDZENIE NR 11/2020

DYREKTORA ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH

Z DNIA 22 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie organizacji udostępniania zasobu archiwalnego w pracowniach naukowych 

Archiwum Państwowego w Katowicach w czasie stanu epidemii SARS-Cov-2

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 § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

2 maja 2020 r. (DZ.U. 2020 poz. 792) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zarządza się, co następuje: 

§ 1

Zarządzenie reguluje sposób, tryb i zakres bezpośredniego udostępniania materiałów 

archiwalnych w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach (zwanego 

dalej Archiwum) oraz wymagania porządkowe związane z udostępnianiem i sposób jego 

dokumentowania w czasie stanu epidemii SARS-Cov-2.

§ 2

W pracowniach naukowych Archiwum udostępnia się bezpośrednio materiały 

archiwalne, umożliwiając imiennie określonym użytkownikom osobiste zapoznanie się z 

materiałami archiwalnymi lub ich reprodukcjami.

§ 3

Wprowadza się Regulamin korzystania z zasobu archiwalnego w pracowniach 

naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia

§ 4

Regulamin korzystania z zasobu archiwalnego w pracowniach naukowych Archiwum 

Państwowego w Katowicach nie obejmuje:
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a) zasad udostępniania zawartych w materiałach archiwalnych informacji, dla których 

przepisy szczególne określają sposób lub tryb ich pozyskiwania, w tym informacji 

niejawnych, które w Archiwum udostępniane są na podstawie tych przepisów.

b) innych form, pośrednich korzystania z materiałów archiwalnych w rozumieniu art. 

16d ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach.

§ 5

W celu usprawnienia i ujednolicenia procedur udostępniania  materiałów archiwalnych 

wprowadza się, jako obowiązujące w Archiwum, formularze:

1. Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego (wzór według załącznika nr 2 do 

niniejszego zarządzenia).

2. Rewers (zamówienie na materiały archiwalne dostarczane do pracowni naukowej) 

(wzór według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia).

3. Księga ewidencyjna materiałów archiwalnych sprowadzanych do pracowni 

naukowej (wzór według załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia).

4. Księga wizyt użytkowników w pracowni naukowej (wzór według załącznika nr 5 do 

niniejszego zarządzenia).

5. Księga ewidencyjna wypożyczeń reprodukcji materiałów archiwalnych do/z innych 

archiwów państwowych (instytucji) (wzór według załącznika nr 6 do niniejszego 

zarządzenia).

§ 6

Kierownicy oddziałów zamiejscowych Archiwum mogą zdecydować, że środki 

ewidencyjne dokumentujące proces udostępniania materiałów archiwalnych będą prowadzone 

w formie elektronicznej, pod warunkiem zachowania powszechnie przyjętych standardów 

bezpieczeństwa oraz sporządzania raz w roku wydruków papierowych.

§ 7

Z dniem wejścia w życie niniejszego aktu prawnego zawiesza się do odwołania moc 

obowiązującą zarządzenia nr 16/2017 Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach 

z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie organizacji udostępniania zasobu archiwalnego w 

pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach (z późn. zmianami).
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§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Katowice, dnia 22 czerwca 2020 r.
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