Załącznik Nr 2 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W MINISTERSTWIE OBRONY
NARODOWEJ
Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

ZARZĄDZANIE

0
00

Gremia kolegialne

X

000

Komitet Offsetowy

A

001

Komitet Audytu

X

0010

Posiedzenia Komitetu Audytu

A

0011

Informacje roczne z działalności
Komitetu Audytu

BE10

0040

Komisja Socjalna
Konwent Dziekanów
Równe traktowanie
Rada ds. Kobiet w resorcie ON

B5
BE10
X
B10

0041

Koordynator ds. Równego Traktowania

B10

Inne stałe gremia kolegialne
Doraźne gremia kolegialne
Udział w obcych gremiach kolegialnych
Konferencje, odprawy i narady

A
A
BE 10
X

Konferencje, odprawy, narady roczne
wewnątrzresortowe Kierownictwa MON

A

002
003
004

005
006
007
008
0080
0081
0082
01
010

Odprawy, narady doraźne Kierownictwa
MON
Konferencje, odprawy, narady
Organizacja
Akty normatywne stanowiące podstawę
prawną działalności Urzędu Ministra
Obrony Narodowej

Zarządzenia, uchwały,
protokoły
dokumentacja dot.
członków Komitetu
Audytu

B5
B5
X
A

011

Organizacja Urzędu MON

A

012

Akty normatywne przesłane do
wewnętrznego stosowania

Bc

013

Etaty komórek organizacyjnych UMON

X
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Powołania, regulaminy,
posiedzenia
Sprawy organizacyjne,
posiedzenia, opinie i
ustalenia Komitetu
Offsetowego

Statut Urzędu MON,
ustawy
Regulamin organizacyjny,
rozkazy, zarządzenia,
wytyczne, regulaminy
pracy, wytyczne,
procedury
antykorupcyjne,
wewnętrzne regulaminy
komórek org. MON, które
regulują działalność
UMON

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

0130

Dokumentacja etatowa komórek
organizacyjnych UMON

Bc

0131

Zmiany organizacyjno-etatowe komórek
organizacyjnych UMON

Bc

014

Pełnomocnictwa i upoważnenia
Pełnomocnictwa i upoważnienia
udzielone Ministrowi Obrony
Narodowej
Pełnomocnictwa i upoważnienia
wydane przez Ministra Obrony
Narodowej
Pełnomocnictwa i upoważnienia
wydane przez osoby zajmujące
kierownicze stanowiska Ministerstwa
Obrony Narodowej

0140

0141

0142

0143

015

BE15

A

A

A

Obsługa kancelaryjna i funkcjonowanie
innych komórek prowadzących
ewidencję dokumentów

X

0150

Akty normatywne w zakresie obiegu
dokumentów

A

0151

Urządzenia ewidencyjne

X
A

01511 Dzienniki i urządzenia ewidencyjne

B10

01512

Dzienniki i urządzenia ewidencyjne
o krótkim okresie przechowywania

B5

01513

Dziennik ewidencji wykonanych
dokumentów

B2
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etaty, tabele należności,
wykazy zmian do etatu w
danej komórce org.
wnioski organizacyjnoetatowe, propozycje
zmian etatowych,
informacje o zmianach
organizacyjnych

X

Pełnomocnictwa i upoważnienia
wydane w imieniu osób z kierownictwa
Ministerstwa Obrony Narodowej

01510 Rejestr dzienników ewidencji i teczek

Uwagi

Instrukcja kancelaryjna,
JRWA, instrukcje,
regulaminy, plan
organizacji kancelarii
międzynarodowych

w tym wykaz
RTD
Dzienniki
ewidencyjne,
RWP, książka ewidencji
wydawnictw, książka
ewidencji pieczęci,
skorowidz kart
czytelników, karty
zapoznania, Skorowidz
RWD
książka depozytu, karta
wydawnictwa, wykaz osób
upoważnionych do
dostępu do informacji
niejawnych

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

01514 Pozostałe urządzenia ewidencyjne

0152

Brakowanie

01521 Brakowanie wydawnictw
0153
Spisy akt przekazanych do archiwum
0154
Weryfikacja klauzul tajności
0155
Pieczęcie
Dystrybucja i zapotrzebowanie na
01550
pieczęcie
Postępowanie wyjaśniające okoliczności
01551
utraty pieczęci

02
020
0200
0201
021
0210
0211
0212
022
023
024
025
03
030

Informacje w zakresie obsługi
kancelaryjnej i obiegu dokumentów
Kontrola zarządcza
Zbiory aktów normatywnych, legislacja i
obsługa prawna
Akty normatywne

016

Bc

Uwagi
wykazy przesyłek, karty
RWD, książki doręczeń
przesyłek miejscowych,
karty czytelnika, dziennik
wykonawcy

X

Brakowanie dokumentacji
01520
niearchiwalnej

0156

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Zarządzenia, decyzje, obwieszczenia,
rozkazy
Zarządzenia, decyzje, obwieszczenia,
rozkazy otrzymane do wiadomości
Projekty aktów prawnych
Projekty aktów prawnych - własne
Opiniowanie wewnątrzresortowych
projektów aktów prawnych
Opiniowanie projektów zewnętrznych
aktów prawnych
Sprawy sądowe
Pełnomocnictwa procesowe
Opinie prawne
Wytyczne, stanowiska, informacje,
wyjaśnienia dot. stosowania aktów
prawnych
Strategie, programy, planowanie,
sprawozdawczość i analizy
Strategie
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A

protokoły z ocen dok.
niearchiwalnej, protokoły
zniszczenia, zezwolenia na
zniszczenia

B15
A
B10
X
Bc

zamawianie i odsyłanie

B5
Bc

nie stanowiące podstawy
prawnej działalności

A
X
X
A

Ewidencja prowadzona
osobno dla każdego
rodzaju aktów prawnych

Bc
X
A
B3
B10
B20
B10
B10
B10
X
X

wraz z dokumentacją
uzgodnienieową
dot. działalności resortu i
Urzędu MON

Symbole klasyfikacyjne
Hasła klasyfikacyjne

I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

0300

Strategie długookresowe

0301

Strategie średniookresowe i rozwojowe

031
0310

0311
032
0320
0321
0322
0323

A

X

Programowanie rozwoju Sił Zbrojnych
RP

X

Planowanie i programowanie rozwoju
Sił Zbrojnych RP

B15

03102 Program rozwoju Sił Zbrojnych

A

03103 Model Sił Zbrojnych RP
Monitorowanie realizacji programu
03104
rozwoju SZ
Programy rozwoju elementów układu
pozamilitarnego
Plany
Wytyczne Ministra ON do planowania
działalności
Plany wieloletnie
Plany roczne
Plany krótkoterminowe (kwartalne,
doraźne)

A

B10

B15
A
A
B5

0325

Zarządzanie ryzykiem w osiąganiu celów
w Planie działalności MON

B10

0340
0341
0342
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PMG, PPPO, HNS

X

BE10

034

Plan Modernizacji
Technicznej, programy
operacyjne, I etap
planowania i
programowania rozwoju

A

Propozycje do planów

Prognozy, koncepcje dotyczące rozwoju
komórek lub jednostki organizacyjnej
Sprawozdania
Sprawozdania Ministra Obrony
Narodowej
Sprawozdania długookresowe
Sprawozdania roczne

Strategia bezpieczeństwa
narodowego RP, strategie
oraz programy
restrukturyzacji i
wspierania rozwoju
polskiej gospodarki, w tym
podmiotów krajowego
przemysłu obronnego

B15

0324

033

Uwagi

B15

Programy

Akty normatywne procesu
03100 programowania rozwoju Sił Zbrojnych
RP

03101

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

A
X
A
A
A

Opiniowanie, projekty do
planów np. m.in. do Planu
zamierzeń org. i
dyslokacyjnych

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd
0343
035
0350
0351
036
04
040
041
042
05
050
0500

0501

Hasła klasyfikacyjne
Sprawozdania krótkoterminowe
(półroczne, kwartalne, doraźne)
Statystyka
Sprawozdania statystyczne
Statystyka cząstkowa
Zestawienia, analizy i oceny zbiorcze
Informatyzacja
Programowanie rozwoju systemów
teleinformatycznych w resorcie ON
Projektowanie i rozbudowa systemów
teleinformatycznych w resorcie ON
Serwis internetowy Ministerstwa
Obrony Narodowej
Skargi, wnioski, petycje, postulaty,
inicjatywy, interpelacje, informacja
publiczna
Skargi, wnioski, petycje i listy kierowane
do Urzędu MON
Skargi i wnioski załatwiane
bezpośrednio przez komórki
organizacyjne Urzędu MON
Skargi i wnioski przekazane według
właściwości celem ich realizacji przez
inne komórki organizacyjne Urzędu
MON (jednostki i instytucje wojskowe)
oraz instytucje cywilne lub przysłane do
wiadomości i zewidencjonowania

0502
051
052
053
054
06
060

Petycje i listy
Wystąpienia z zakresu działalności
lobbingowej w procesie stanowienia
prawa
Dostęp do informacji publicznej
Interpelacje i zapytania poselskie i
senatorskie
Zapytania od dziennikarzy
Reprezentacja, promocja, działalność
informacyjna, wydawnicza i
wychowawcza
Działalność informacyjna
Komunikaty, sprostowania, wyjaśnienia,
wystąpienia i teksty przeznaczone do
0600
publikacji w mediach
Analizy środowiska informacyjnego
0601
Analizy środowiska informacyjnego na
06010 potrzeby współpracy z NATO i
organizacjami międzynarodowymi
Analizy środowiska informacyjnego
06011
okresowe i tematyczne
Badania opinii publicznej oraz w
06012 środowisku wojskowym, zlecanie,
analiza
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Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

B5
X
A
B5
A
X

np. GUS

A
A
B5
X
X
w tym ich rejestr
A

B5

B5
Ewidencja B10
B5
BE10
BE5
B5
X
X
BE5
X
B10
B5
B10

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd
0602

Hasła klasyfikacyjne
Służba komunikacji społecznej
Konferencje prasowe kierowniczej kadry
resortu ON
Komunikacja strategiczna

0603
0604

06040 Wytyczne komunikacji strategicznej
Opracowanie planów, wytycznych i
doktryn komunikacji strategicznej
Działalność szkoleniowa w zakresie
06042
komunikacji strategicznej
Działalność promocyjna
Koordynowanie działalności
0610
promocyjnej w resorcie
0611
Realizacja działalności promocyjnej
06041

061

06110

Pozyskiwanie narzędzi i materiałów
promocyjnych

065

BE5
B10
X
A

Programy, strategie,
wytyczne

X

BE10

06112 Dystrybucja materiałów promocyjnych

Bc
X

0620

Własna działalność wydawnicza

A

0621

Nadzorowanie i koordynowanie procesu
wydawniczego

B5
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organizacja, obsługa

A

B5

Dystrybucja i zapotrzebowania na
wydawnictwa, na formularze
powszechnego użytku
Działalność wychowawcza
Ceremoniał wojskowy, udział w
0630
uroczystościach
06300 Udział w uroczystościach krajowych
Udział w uroczystościach odbywających
06301
się za granicą
Edukacja obywatelska
0631
Tradycje orężne
0632
Działalność kulturalna
0633
Korpus osobowy wychowawczy
0634
Równe traktowanie
Koordynator ds. Równego Traktowania
0640
Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w
0641
resorcie ON
Informacje o nastrojach społecznych w
resorcie obrony narodowej

Uwagi

X

Przedsięwzięcia promocyjne,
06111 uzgodnienia dotyczące działalności
promocyjnej

0622

064

B3

Wydawnictwa

062

063

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej
BE5

B2
X
X
B5
B5
B5
B5
B5
B5
X
B10
B10
X

badanie rynku, wnioski o
wszczęcie postępowania,
procedura, realizacja
umowy, współpraca z
wykonawcami
sprawy organziacyjne,
opinie, analizy

wydawanie broszur,
folderów
dokumentacja związana ze
zlecaniem innym
instytucjom

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Opracowania zbiorcze o nastrojach
społecznych w resorcie obrony
narodowej dla Kierownictwa resortu ON
Informacje o nastrojach społecznych
Problemy związane z nastrojami
społecznymi w resorcie ON
Współdziałanie Ministerstwa ON z
innymi organami i jednostkami
organizacyjnymi
Współpraca międzynarodowa
Wytyczne do planowania współpracy
międzynarodowej resortu ON

0650
0651
0652
07
070
0700

B5

X
X
A

B10

0702

Wizyty zagranicznych delegacji

B10

071
0710
0711
0712
0713
072
073
0730
07300

Kontakty bilateralne Ministra Obrony
Narodowej

B5

A
BE10
BE10
BE10
BE10
X
X
A

BE10

Współpraca bilateralna jednostek
07302 organizacyjnych resortu ON z
zagranicznymi partnerami

B10

0731

Współpraca wielostronna

BE10

0732

Wojskowy Korpus Dyplomatyczny
akredytowany w RP.
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polecenia wyjazdu,
materiały analitycznoinformacyjne, notatki,
wizy (noty, paszporty)
harmonogram wizyty,
kosztorys, materiały
analityczno-inform.,
notatki, protokolarne
zabepzieczenie wizyt
w tym z podmiotami
przemysłu obronnego

X

07301 Kontakty bilateralne w relacji Rząd-Rząd

Współpraca z organami zagranicznymi

w tym rozdzielniki

B5

Zagraniczne podróże służbowe

Zjazdy, konferencje, sympozja, fora,
targi, wystawy oraz inne spotkania
międzynarodowe
Współpraca z UE, NATO oraz innymi
organizacjami miedzynarodowymi
Umowy miedzynarodowe
Współpraca z UE
Współpraca z NATO
Współpraca z innymi organizacjami
miedzynarodowymi
Współpraca w ramach dowództw,
agend i grup roboczych
Międzynarodowa współpraca dwu i
wielostronna
Współpraca bilateralna

Uwagi

A

0701

0703

074

Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

A
X

wg odpowiedzialności
kompetencyjnej komórek
organizacyjnych

przekazywane poza urząd
MON
V4, B9, Trójkąt Waimarski,
Państ Bałtyckich
Oddzielna teczka dla
każdego ataszatu

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

0740

0741

Hasła klasyfikacyjne
Współpraca w ramach V4 w zakresie
przemysłu obronnego oraz
ustanawiania i realizacji programów i
projektów dotyczących rozwoju
zdolności obronnych
Współpraca z organami zagranicznych
podmiotów przemysłu obronnego

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

BE20

B5

0742

Świadectwa wiarygodności podmiotów
krajowego przemysłu obronnego

B5

0743

Udział przedsiębiorców w przetargach i
programach inwestycyjnych
prowadzonych w ramach NATO

B5

075
0750
0751
0752
0753
0754
08
080
0800

0801

Współpraca krajowa
Porozumienia podpisane przez Ministra
Obrony Narodowej z podmiotami
krajowymi
Współpraca z organami administracji
państwowej/ z urzędami centralnymi
Współpraca z jednostkami samorządu
terytorialnego
Współpraca z organizacjami
społecznymi i pozarządowymi
Współpraca z organami krajowych
podmiotów przemysłu obronnego
Ochrona informacji prawnie
chronionych
Ochrona Informacji niejawnych
Akty prawne, wytyczne, opinie,
wyjaśnienia i interpretacje w zakresie
ochrony informacji niejawnych i obiegu
dokumentów
Normatywy wewnętrzne z zakresu
ochrony informacji niejawnych
08010 Plan ochrony informacji niejawnych
Szacowanie, analiza i zarządzanie
08011 ryzykiem w zakresie ochrony informacji
niejawnych
Poziom zagrożeń związanych z
08012 nieuprawnionym dostępem do
informacji niejawnych lub ich utratą
Nadzory i przeglądy stanu ochrony
08013
fizycznej informacji niejawnych

0802

System przepustkowy

Środki bezpieczeństwa fizycznego
0803
informacji niejawnych
0804
Bezpieczeństwo osobowe
Upoważnienia do dostępu do informacji
08040
niejawnych
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Uwagi

np. opiniowanie deklaracji
uprawnienia
przedsiębiorcy

X
B10
A
BE5
BE5

również szkoły

B5
X
X
A

własne, instrukcje
postępowania z
materiałami "Z" i "PF"

X
B5
B5

B5
B5
B5
B5
X
B10

wnioski, opinie, ewidencja

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

08041 Akta postępowań sprawdzających
Dokumentacja bezpieczeństwa
08042 osobowego nie stanowiąca akt
postępowania sprawdzającego
0805
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Dokumentacja bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz
08050
eksploatacyjna systemów
teleinformatycznych
Incydenty bezpieczeństwa
08051 teleinformatycznego, reagowanie na
incydenty komputerowe
08052 Ochrona elektromagnetyczna
08053

Wyjaśnienia, opinie związane z
bezpieczeństwem teleinformatycznym

08054 Ochrona kryptograficzna
Oceny stanu ochrony informacji
0806
niejawnych
Oceny stanu ochrony informacji
08060
niejawnych w Urzędzie MON
Oceny stanu ochrony informacji
08061 niejawnych w jednostkach
organizacyjnych

0807

0808
0809
081
0810
0811
0812
0813
0814
0815
0816

Postępowania wyjaśniające okoliczności
naruszenia przepisów o ochronie
informacji niejawnych
Ochrona informacji niejawnych w
bezpieczeństwie przemysłowym
Wstęp cudzoziemców na teren
chronionych obiektów wojskowych
Ochrona danych osobowych
Regulacje w zakresie ochrony danych
osobowy dla Ministerstwa Obrony
Narodowej
Konsultacje, zalecenia i opinie w
zakresie ochrony danych osobowych
Audyty i kontrole w zakresie ochrony
danych osobowych
Komunikacja w tym konsultacje z
organem nadzorczym w zakresie
ochrony danych osobowych
Incydenty – naruszenie danych
osobowych
Szacowanie, analiza i zarządzanie
ryzykiem w zakresie ochrony danych
osobowych
Rejestr czynności – nadzorowanie i
koordynowanie
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Oznaczenie
kategorii
archiwalnej
B20

Uwagi

Bc
X
B5

B5
B5
Bc
B5
X
BE10
Bc

B5

protokoły, notatki,
meldunki i sprawozdania,
korespondencja w sprawie
postępowań
wyjaśniających

B5
B5
X
A
B10
B10
B15
B10
B5
B5

wnioski, pozwolenia

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd
0817
0818
082
09
090
091

Szkolenia w zakresie ochrony danych
osobowych
Komunikacja z komórkami i jednostkami
organizacyjnymi resortu obrony
narodowej
Ochrona pozostałych informacji prawnie
chronionych
Kontrole
Kontrole zewnętrzne prowadzone w
resorcie ON
Kontrole prowadzone w jednostkach
podległych i nadzorowanych

Bc
B5
X
A

A

0911

Kontrole prowadzone przez inne
jednostki i instytucje

B10

092

093
094
095
096
0960

A

A

w tym m.in. kontrola
wykonywania zadań
obronnych

w komórce kontrolowanej
B10

Bc
X
A

B5

0962

Zapewnienie jakości audytu
wewnętrznego, oceny zewnętrzne

B10

0963

Koordynacja audytu w dziale obrona
narodowa

B10

Strona 10 z 59

w tym m.in. kontrole w
ataszatach obrony

BE5

0961

Korespondencja związana z
działalnością audytu wewnętrznego w
resorcie ON
Kontrola ochrony informacji niejawnych
i przestrzegania przepisów o ochronie
informacji niejawnych

w

A

Realizacja zadań audytowych,
monitorowanie ich wyników

0964

np. przez NIK
tym Książka kontroli

X

Kontrole prowadzone przez MON

Kontrole w jednostkach podległych i
nadzorowanych prowadzone na
podstawie przepisów innych niż ustawa
o kontroli w administracji rządowej
(Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1092)
Kontrole prowadzone w podmiotach,
które otrzymały środki budżetowe z
części budżetu państwa, której
dysponentem jest Minister ON
Kontrole wewnętrzne prowadzone w
Urzędzie MON
Współuczestnictwo w kontrolach
prowadzonych przez organy państwowe
i instytucje
Organizacja kontroli
Audyt wewnętrzny
Karta audytu wewnętrznego,
podręcznik i wytyczne

Uwagi

B10

0910

0912

097

Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Bc

X

dokumentacja zadania
audytowego, monitoring
zaleceń, czynności
sprawdzające
oceny zewnętrzne oraz
programy poprawy i
zapewnienia jakości,
roczne samooceny.
pozostała dokumentacja
dot. zadań Komitetu
Audytu

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

0970

Planowanie kontroli ochrony informacji
niejawnych i przestrzegania przepisów o
ochronie informacji niejawnych

0971

Sprawozdawczość w zakresie kontroli
ochrony informacji niejawnych i
przestrzegania przepisów o ochronie
tych informacji.
Kontrole okresowe w komórkach
organizacyjnych MON oraz jednostkach
09710 organizacyjnych bezpośrednio
podporządkowanych Ministrowi Obrony
Narodowej
Kontrole stanu zabezpieczenia
09711 informacji niejawnych w jednostkach
organizacyjnych
09712 Kontrole systemów teleinformatycznych

098
099
1

Meldunki i protokoły z prowadzonych
kontroli i nadzorów
Procedury i projekty ograniczające
ryzyka korupcyjne oraz propozycje
działań minimalizujących te ryzyka
SPRAWY KADROWE
Regulacje i interpretacje dotyczące
zagadnień z zakresu spraw kadrowych

10
100
101
102
11
110
111
112

Regulacje i opracowania własne z
zakresu spraw kadrowych
Interpretacje przepisów dotyczące
zagadnień kadrowych
Ocena sytuacji kadrowej
Opisy i wartościowanie stanowisk
Opisy stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
Karta opisu stanowisk służbowego

12

Współpraca ze związkami zawodowymi

13

Nawiązywanie, przebieg i
rozwiązywanie stosunku pracy oraz
innych form zatrudnienia

130

Nabór na stanowiska pracy
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Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

B10

Uwagi

plany kontroli,
korespondencja w
zakresie planowania i
realizacji kontroli,
upoważnienia do kontroli

X

B10

B10

sprawy organizacyjne,
plany kontroli
okresowych, decyzje,
protokoły, notatki,
meldunki i sprawozdania,
plany, protokoły, notatki,
meldunki i sprawozdania

B10
B5
B5
X
X
A
B10
A
X
B5
B5
B15
BE10
X

B5

dokumenty osób
przyjętych do pracy
przechowuje się w teczce
akt osobowych. Okres
przechowywania ofert
kandydatów i tryb ich
niszczenia wynika z
odrębnych przepisów

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd
131
1310
1311

Hasła klasyfikacyjne
Umowy cywilno-prawne
Umowy zlecone, umowy o dzieło ze
składką na ubezpieczenie społeczne
Umowy zlecone, umowy o dzieło bez
składki na ubezpieczenie społeczne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej
X
B50
B5

132

Staże, praktyki, wolontariaty

B5

133

Obsługa zatrudnienia

X

1330

Przyjęcie i przekazanie obowiązków
służbowych żołnierzy zawodowych i
pracowników cywilnych
Protokoły przyjęcia-przekazania
13300 obowiązków kierownika komórki
organizacyjnej
Protokoły przyjęcia-przekazania
13301
obowiązków osób funkcyjnych

A
B10

Oceny pracownicze

B5

1332

Oświadczenia o stanie majątkowym
pracowników

B*

1333

Oświadczenia lustracyjne pracowników

B15

1334

Dodatkowe zatrudnienie i zajęcia
zarobkowe

B5

1335

Zaświadczenia o zatrudnieniu
wydawane w jednostce organizacyjnej

B5

Wnioski kadrowe

B5

1337

Nagradzanie i karanie pracowników

B5

1338

Delegowanie pracowników do instytucji
międzynarodowych

B5
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Oferty nieprzyjęte - kat. Bc

X

1331

1336

Uwagi

przy czym akta dotyczące
poszczególnych
pracowników należy
odłożyć do akt osobowych
* czas przechowywania
wynika z odrębnych
przepisów prawa, w
innym przypadku wynosi 6
lat

Dokumenty dotyczące
poszczególnych
pracowników należy
odłożyć do akt osobowych

Wnioski o zmiany
stosunku pracy,
przeniesienia służbowe.
Dokumenty dotyczące
poszczególnych
pracowników należy
odłożyć do akt osobowych
Dokumenty dotyczące
poszczególnych
pracowników należy
odłożyć do akt osobowych

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

1339

Hasła klasyfikacyjne

Rozwiązanie stosunku pracy

Ewidencja osobowa pracowników
Urzędu MON
Teczki akt personalnych

14
140
141

Teczki akt personalnych pracowników
zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.
Ewidencja legitymacji służbowych i
odznak identyfikacyjnych

142
143

Ewidencja czasu pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy

15
150

Warunki szkodliwe i choroby zawodowe

1500

Choroby zawodowe

1501

Ewidencja czynników szkodliwych dla
zdrowia

1502
151
1510

1511

Wyniki badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia –
występujących w środowisku pracy
Wypadki
Ewidencja wypadków

Wypadki śmiertelne i powodujące
trwałe kalectwo
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Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

B5

Uwagi

wnioski dot. spraw
kadrowych, przeniesienia
służbowe. Dokumenty
dotyczące poszczególnych
pracowników należy
odłożyć do akt osobowych
– kat. BE50/BE10

X
BE50
BE10
B5
B3
X
X

B50

B40

B3

w tym: Rejestr
zachorowania na choroby
zawodowe i podejrzeń,
Rejestr pracowników
narażonych na czynniki
Rejestry, karty badań i
pomiarów czynnika
szkodliwego dla zdrowia
wnioski o
przeprowadzenie badań,
wyniki badań

X
A

rejestry wypadków
pracowników i kadry
zawodowej

A

dokumentacja
powypadkowa (wypadków
przy pracy, w drodze do i z
pracy oraz w trakcie pracy
i zajęć), protokoły
powypadkowe, meldunki
o tych wypadkach

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

1512

Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Pozostałe wypadki

B10

Przeglądy stanowisk pracy
Szkolenia w zakresie BHP
Ocena ryzyka stanowisk pracy
Stan bezpieczeństwa i higieny pracy
Doskonalenie zawodowe pracowników
MON
Budżet szkoleniowy
Sprawozdawczość w zakresie
doskonalenia zawodowego
Indywidualne programy rozwoju
zawodowego

B5
B10
B10
B5

163

Szkolenia wewnętrzne

B5

164

Szkolenia zewnętrzne

B5

165

Pozostałe formy rozwoju zawodowego

B5

166

Służba przygotowawcza
Program adaptacji nowozatrudnionych
pracowników
Program trenerów wewnętrznych
Dyscyplina pracy oraz wojskowa
Dyscyplina wojskowa
Decyzje, wytyczne i inne dokumenty
normatywne w sprawach morale i
dyscypliny wojskowej

B5

152
153
154
155
16
160
161
162

167
168
17
170
1700

1701

Analizy i oceny dyscypliny wojskowej
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Uwagi

dokumentacja
powypadkowa (wypadków
przy pracy, w drodze do i z
pracy oraz w trakcie pracy
i zajęć), protokoły
powypadkowe, meldunki
o tych wypadkach
Programy i plany

X
B5
B10
B5
w tym szkolenia
kaskadowe
w tym szkolenia centralne,
szkolenia w KSAP,
indywidualne
studia/aplikacje/kursy
językowe/szkolenia
językowe/szkolenia i kursy
zagraniczne/kursy
przygotowujące do
postępowania
kwalifikacyjnego w służbie
cywilnej/kursy elearningowe

B5
B5
X
X
A

A

opracowania dla
kierownictwa MON,
Sejmowej i Senackiej
Komisji Obrony
Narodowej, NIK i inne

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

1702

Akta postępowań dyscyplinarnych

1703

Rejestr postępowań dyscyplinarnych
Wyróżnienia z wojskowych przepisów
dyscyplinarnych, w tym ewidencja i
wnioski

1704

BE15

BE15

1706

Ewidencja wypadków i naruszeń prawa

A

1708
171
18
19
2
20
200

2001

2002

B5

m.in. meldunki o
żołnierzach podejrzanych
o popełnienie
przestępstwa

w tym również
skierowania lub
odstąpienia od
skierowania do sądu aktu

B5
B15
B5
B5
X
X
X

A
otrzymane do służbowego
wykorzystania

Przepisy, informacje otrzymane od
przełożonych i z instytucji zewnętrznych
w zakresie gospodarowania środkami
rzeczowymi

Bc

Dokumentacja prawna i techniczna
obiektów

X
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§ 11 ust. 1 i ust. 3
rozporzędzenia MON w
sprawie dokumentacji i
ewidencji dyscyplinarnej
(odwołanie ze stanowisk,
zwolnienie z zawodowej
służby wojskowej kat. A)

B15

Meldunki o wypadkach i naruszeniach
dyscypliny

Wszczęcie, umorzenie, zakończenie
postępowania wobec żołnierzy
zawodowych, w tym informacja o
skazaniu
Opinie w sprawach morale i dyscypliny
wojskowej
Postępowanie dyscyplinarne
pracowników
Sprawy socjalno-bytowe
Ubezpieczenia osobowe i opieka
zdrowotna
ADMINISTROWANIE ŚRODKAMI
RZECZOWYMI
Regulacje i wyjaśnienia dotyczące
zagadnień z zakresu środków
Przepisy w zakresie gospodarowania
środkami rzeczowymi
Regulacje oraz wyjaśnienia,
interpretacje, opinie dotyczące
zagadnień z zakresu środków
rzeczowych, akty prawne

Uwagi

A

1705

1707

201

Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

2010

2011

Hasła klasyfikacyjne

Dokumentacja prawna i techniczna
obiektów zabytkowych oraz budowli o
szczególnych rozwiązaniach
konstrukcyjnych i walorach
architektonicznych

Stan prawny nieruchomości
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Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

A

decyzje o wpisaniu
zabytków do rejestru,
decyzje konserwatora
zabytków, współpraca z
konserwatorem zabytków,
wykaz wojskowych
nieruchomości
zabytkowych, ewidencja
zabytków, karty
ewidencyjne wojskowych
nieruchomości
zabytkowych.

A

teczki podstaw prawnych
nieruchomości
wojskowych,
przekazywanie
nieruchomości zbędnych
poza resort MON: plany,
korekty, wnioski,
korespondencja w sprawie
postępowań
administracyjnych na
terenach MON,
uzgodnienia infrastruktury
na terenach MON,
dokumentacja, protokoły
przyjęcia nieruchomości w
zasób MON, wypisy z ksiąg
wieczystych, decyzje
administracyjne, akt
własności, wypisy i wyrysy
gruntów, podstawy
użytkowania, sprawy
związane z ustanowieniem
służebności drogowych
przesyłu, decyzje nadzoru
budowalnego, operaty
szacunkowe, protokoły
kupna-sprzedaży
nieruchomości, akty

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

2012

202
2020
2021
21
210
2100

Uwagi

Dokumentacja techniczno-budowlana

A

kopie planów technicznobudowlanych, projekt
budowlano-gospodarczy,
dokumentacja
powykonawcza,
projektowa, księgi
obiektów budowlanych,
karty LEMAT, operaty
geodezyjne, protokoły
przeglądów obiektów
rocznych i 5-letnich,
protokoły z rozbiórek
obiektów budowalnych.
Okres przechowywania
liczy się od momentu
wyłączenia obiektu z
eksploatacji, skreślenia
obiektu z wykazu
nieruchomości

Gospodarowanie nieruchomościami

X

Hasła klasyfikacyjne

Protokoły zdawczo-odbiorcze
nieruchomości między użytkownikiem a
zarządcą
Budynki przekazywane na rzecz
dysponentów państwowych
Inwestycje i remonty
Ewidencja inwestycji
Książki obiektów budowlanych

2101

Obiekty zabytkowe, budowle o
szczególnych rozwiązaniach
konstrukcyjnych i walorach
architektonicznych

2102

Dokumentacja geodezyjnokartograficzna

2103

211

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Dokumentacja wykonawcza projektów
inwestycyjnych i modernizacji

Przebieg inwestycji i remontów
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B10
A
X
X
A

A

wykaz nieruchomości
wojskowych, ewidencja
zabytków, karty
ewidencyjne wojskowych
nieruchomości
zabytkowych

B10

B10

X

konserwacja bieżąca
budynków, lokali i
pomieszczeń, protokoły
odbioru, notatki,
uzgodnienia

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

2110

2111

Hasła klasyfikacyjne

Dokumentacja z przebiegu inwestycji

Elaboraty rozliczeniowe zadań
inwestycyjnych i zadań remontowych
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Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

A

dokumentacja budowlana
(projektowa,
powykonawcza,
odbiorowa), elaboraty
zgodnie z aktualnie
obowiązującą decyzją
MON w sprawie zasad
opracowywania i realizacji
centralnych planów
rzeczowych…”,
dokumentacja
rozliczeniowa (wnioski,
kosztorysy), dokumentacja
wykonawcza projektów
inwestycyjnych i
modernizacji, minimalne
wojskowe wymagania
organizacyjno-użytkowe
inwestycji, modernizacji i
remontów, obsługa
organizacyjnoadministracyjna
inwestycji, opracowanie i
realizacja planów
modernizacji

B10

umowy wraz z
ewentualnymi aneksami i
załącznikami, kosztorysy
ofertowe powykonawcze,
korespondencja dotycząca
realizacji zadań, protokoły
odbiorów końcowych,
pogwarancyjnych,
protokoły odbioru
usterek, zestawienie
kosztów zadań, kopie
faktur i pozostałe
dokumenty ekonomicznofinansowe w tym zakresie

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

2112

Hasła klasyfikacyjne

Remonty bieżące i konserwacja

Administrowanie i eksploatacja
obiektów
Gospodarka nieruchomościami w
wojsku
Umowy, najem, dzierżawa, użyczenia

22
220
221
2210

Dzierżawy terenów oraz nieruchomości

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

B5

B10
X
A

Umowy najmu i dzierżawy

B10

2212

Pozwolenie na użytkowanie obiektów

BE5

2214
222

Umowy z firmami zewnętrznymi i
umowy z podwykonawcami
Umowy użyczenia
Administracja bieżąca
nieruchomościami Urzędu MON

protokoły przekazania
budowy, kopie
kosztorysów, pozostała
dokumentacja związana z
naprawami obiektów.
Okres przechowywania
liczy się od daty odbioru
remontu

X

2211

2213

Uwagi

B5

oryginały
Przekazywanie
nieruchomości czasowo
niewykorzystanych, zgody
i zawiadomienia o
zawarciu umów, decyzje,
zgody z Departamentu
Infrastruktury MON,
umowy z Lasami
Państwowymi, szpitalami,
lotniskami. Okres
przechowywania liczony
od zakończenia umowy

rejestr faktur z firm i
podwykonawców

Bc
X

2220

Wytyczne projektowania i
dokumentacja w zakresie infrastruktury
wojskowej

B15

zestawienie potrzeb
inwestycyjnoremontowych, planowanie
działalności w zakresie
utrzymania nieruchomości

2221

Gospodarowanie terenami wokół
obiektów

B5

tereny zielone
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Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

2222

Utrzymanie lokali i pomieszczeń

2223

Przygotowanie obiektów i urządzeń do
sezonu grzewczego

2224

Gospodarka komunalna i energetyczna

Inwentaryzacja schematyczna obiektów
wojskowych
Naliczenie podatku i opłat dotyczących
nieruchomości
Gospodarka materiałowa
Regulacje dotyczące gospodarki
sprzętem i materiałami w wojsku

223
224
23
230

2300

Przepisy regulujące gospodarowanie
sprzętem w wojsku
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Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

Bc

meldunki tygodniowe z
realizacji rocznego planu
konserwacji i napraw,
techniczne utrzymanie
nieruchomości, zgłoszenia
awarii i niesprawności w
zakresie centralnego
ogrzewania, instalacji
elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, gazowej,
odgromowej,
korespondencja z
instytucjami

Bc

harmonogramy,
korespondencja z
instytucjami

B3

odczyty liczników, bilanse
wodne, plany utrzymania
porządku, korespondencja
w sprawach mediów
(energia cieplna, gaz,
woda), odsprzedaży
energii, gospodarki
paliwowej,
korespondencja związana
z realizacją dostaw i usług
komunalnych, wnioski i
zapotrzebowania do planu
zakupu opałów

B10
B10
X
X

B5

plany, wytyczne,
procedury, opracowania,
zalecenia do działań
dotyczące
gospodarowania sprzętem
w wojsku

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

2301

Hasła klasyfikacyjne

Sprawy bieżące w zakresie
gospodarowania sprzętem

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Bc

korespondencje i pisma
informacyjne oraz
polecenia przyjęciaprzekazania SpW wydane
przez gestora
zamówienie, oferty
handlowe, zapytania,
notatki, wnioski,
protokoły, monity, pisma
reklamacyjne, zwroty oraz
potrzeby zgłaszane w
zakresie sprzętu
znajdującego się w
dyspozycji gestora z
rodzajów SZ.

231

Zapotrzebowanie na sprzęt i materiały

B5

232

Ewidencja sprzętowo-materiałowa
Ewidencja numerowa broni strzeleckiej
w tym broni krótkiej

X

2320

2321

Ewidencja sprzętu i materiałów
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Uwagi

B30

B10

wydruki wynikowe SI
LOGIS, książki
materiałowe, dokumenty
obrotów materiałowych
dotyczące ewidencji
ilościowo- jakościowej
uzbrojenia i sprzętu,
książki ewidencji zużycia
materiałów
jednorazowych, książki
przeglądów kontrolnych
magazynów, ewidencje
czynności obsługoworemontowych
technicznych środków
materiałowych,
zestawienie stanowe
sprzętu (wyciągi z
ewidencji ZWISRON)
wnioski kodyfikacyjne i
JIM

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

2322

Hasła klasyfikacyjne

Szkody w mieniu wojskowym

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

B10

meldunki, protokoły
dotyczące wyjaśnień z
powstałych szkód,
dokumentacja z
postępowań
wyjaśniających, ugody,
polecenia zapłaty za
szkodę, sprawozdania
wyciągi z rozkazów
dotyczące szkody,
procedury postepowania
w sprawie szkód, strat i
niedoborów w mieniu
wojskowym
protokoły przekazania
sprzętu i materiałów,
protokoły zużycia sprzętu i
materiałów, protokoły
wybrakowania sprzętu i
materiałów, protokoły
odbioru- przekazania
uzbrojenia, sprzętu i
amunicji,
przeklasyfikowania,
protokoły potwierdzające
realizację umowy dla
gestora

2323

Protokoły zdawczo-odbiorcze sprzętu i
materiałów

B10

2324

Asygnaty przychodowo- rozchodowe

B5
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Uwagi

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

2325

233

2330

2331

Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Ewidencja pomocnicza sprzętu i
materiałów

B5

Eksploatacja i stan techniczny sprzętu

X

Eksploatacja urządzeń

Stan techniczny sprzętu i środków
trwałych i materiałowych
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Uwagi
wydruki wynikowe
systemów
informatycznych (stanów
początkowych i
końcowych, bilanse
otwarcia i zamknięcia),
książki ewidencyjne i karty
materiałowe, kartoteki
magazynowe, dokumenty
obrotów materiałowych
dotyczące ewidencji
technicznych środków
materiałowych, narządzi i
maszyn oraz urządzeń
warsztatowych i
przyrządów pomiarowych,
ewidencja działalności
planistycznosprawozdawczej,
eksploatacyjnej
obsługowo- remontowej,
karty pracy sprzętu, książki
ewidencji pracy pojazdów
mechanicznych, książki
limitów kilometrów,
rejestr asygnat
mobilizacyjnych, książki
kontroli magazynów,

B10

rejestr badań
technicznych, dowody
urządzeń, karty flotowe,
karty pracy/rozkaz
wyjazdu, dokumentacja
dotycząca obsługi rocznej
sprzętu, normy
eksploatacyjne SpW,
zezwolenia na czasową
eksploatację wydane przez
gestora oraz naprawa
gwarancyjna i
pogwarancyjna SpW oraz
modernizacja/modyfikacja
SpW zlecona przez
gestora.

B5

dowody zmiany miejsca
użytkowania,
konserwacje,
śródokresowe kontrole
techniczne

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

2332

234

Hasła klasyfikacyjne

Dokumentacja remontowo-naprawcza

Dokumentacja inwentaryzacji
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Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

B5

karty techniczne sprzętu,
karty roboczogodzin,
harmonogramy sprzętu do
naprawy oraz wracające z
naprawy, karty usług
naprawczych,
dokumentacja dotyczące
dni technicznych,
zestawienia kosztów
napraw, zgłoszenia
sprzętu po naprawie,
bilanse możliwości
obsługowo- naprawczych,
harmonogramy
konserwacji sprzętu,
procesy technologiczne,
plany potrzeb
technicznych środków
materiałowych

B10

protokoły stanu
technicznego sprzętu i
materiałów ( protokoły
przeklasyfikowania i
wybrakowania),
zawiadomienia o
inwentaryzacji, wyciągi z
rozkazu o rozpoczęciu
inwentaryzacji,
oświadczenia osób
przeprowadzających
inwentaryzacje,
dokumenty dotyczące
inwentaryzacji
kompleksowej, doraźnej
protokoły z
przeprowadzonego spisu,
arkusze spisów z natury

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

Przekazanie zbędnych środków
materiałowych

235

Realizacja, kontrola i weryfikacja
gospodarki składnikami majątku poza
granicami państwa
Transport, łączność i infrastruktura
informatyczna i telekomunikacyjna

236
24

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

B5

pisma informacyjne i
korespondencja z AMW,
plany i propozycje
przekazania zbędnego
mienia do AMW,
protokoły z wyceny,
wnioski, rozkazy dotyczące
wycofania SpW z SZ RP,
przekazania poza resort
ON opiniowane przez
gestora

B5
X

240

Organizacja przejazdów i przewozów

B5

241

Infrastruktura informatyczna i
telekomunikacyjna

X

2410

Dokumentacja osobowa dotycząca
uprawnień
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B10

rejestry wydanych
dokumentów
przewozowych,
dokumenty przewozowe,
świadectwa dopuszczenia
do przewozów towarów
niebezpiecznych,
instrukcje pisemne zgodne
z ADR, zaświadczenie ADR
o przeszkoleniu
kierowców, dokumenty
wymagane na podstawie
przepisów innych niż ADR

oświadczenie do ochrony
danych osobowych przed
przystąpieniem do
systemu, zlecenie nadania
uprawień, zlecenie
odebrania uprawień,
wnioski o uzyskanie
dostępu do systemów,
upoważnienia osobowe
mające dostęp do systemu

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

2411

2412

2413

25
250

2500

2501

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

B10

dokumentacja sieciowa,
administratora lokalnego,
administratora rejonu,
pisma od użytkowników
jednostek
organizacyjnych,
dokumentacja techniczna
sieci, analiza doboru
środków bezpieczeństwa
fizycznego oraz określenie
poziomu zagrożeń
związanych z
nieuprawnionym
dostępem do informacji w
systemie

B5

rejestry kart abonentów,
pisma dotyczące wymian
sprzętu, wykaz numerów
telefonów wraz ze
zmianami, pisma
dotyczące problemów z
łącznością i awariami

Dokumentacja wdrożeniowa systemów
oraz procedury bezpieczeństwa

Bc

harmonogramy wdrożeń,
zalecenia dotyczące
sposobu użytkowania
urządzeń elektronicznych,
wykaz budynków,
pomieszczeń lub części
pomieszczeń tworzących
obszar w którym
przetwarzane są dane w
systemach, szczególne
wymagania i procedury do
szczególnych procedur
bezpieczeństwa i
bezpiecznej eksploatacji

Ochrona nieruchomości
Ochrona obiektów

X
X

Hasła klasyfikacyjne

Eksploatacja systemów
teleinformatycznych MILNET-Z, MILNETI, ARCUS, ZWSI RON

Użytkowanie sprzętu
teleinformatycznego

Szczególna ochrona obiektów kat. I w
których funkcjonują znajdujący się we
właściwości Ministra ON przedsiębiorcy
o szczególnym znaczeniu gospodarczoobronnym
Plany ochrony obiektów wojskowych
25010 Plan ochrony obiektów zabytkowych
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B5

X
A

Obowiązkowa ochrona
obiektu, obszaru i
urządzeń wynikająca z
ustawy o ochronienie
osób i mienia
(wykaz/ewidencja)

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

25011 Plan ochrony pozostałych obiektów
2502

Uwagi

B10

Okres przechowywania
liczy się od chwili
wygaśnięcia polisy

2503

Systemy alarmowe

B5

konserwacja systemów i
urządzeń, wyciągi z
planów konserwacji,
korespondencja dotycząca
napraw i przeglądów
systemów alarmowych ,
telewizji przemysłowej,
SKD, notatki i protokoły
przebiegu konserwacji
systemów alarmowych,
telewizji przemysłowej,
protokoły stanu
technicznego systemów
alarmowych, książka
ewidencji urządzeń
wchodzących w skład
systemu technicznej
ochrony jednostki
organizacyjnej, rejestr
napraw i przeglądów
technicznych

2504

Analiza zagrożeń w ochronie obiektów

B5

protokoły z analizy,
wnioski, meldunki

2505
251

Ubezpieczenia rzeczowe

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej
B5

Organizacja systemu ochrony obiektów służby dyżurnej
Ochrona przeciwpożarowa
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B5
X

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

252

Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

instrukcje postępowania
na wypadek pożaru i
innego miejscowego
zagrożenia, analiza stanu
ochrony ppoż.,
przestrzeganie wymagań
budowlanych,
instalacyjnych i
technologicznych,
zestawienie sił i środków
Państwowej Straży
Pożarnej przewidzianych
jako wsparcie w akcjach
ratowniczych dla
garnizonu wojskowego
(jednostki organizacyjnej),
wykaz sił i środków z
jednostek wojskowych do
prowadzenia akcji
ratowniczej, granice
rejonu pomocy wzajemnej
dla wojskowych straży
pożarnej jednostki
wojskowej

2510

Normy wewnętrzne regulujące ochronę
przeciwpożarową

B10

2511

Plany ochrony przeciwpożarowej

B5

2512

Kontrola i profilaktyka z zakresu
ochrony przeciwpożarowej

B5

kontrole wewnętrzne,
szkolenia, dokumentacja z
ćwiczebnych alarmów
pożarowych, przegląd i
konserwacja instalacji i
sprzętu
przeciwpożarowego,
legalizacja sprzętu,
naliczanie sprzętu,
wyposażenie w sprzęt
pożarniczy i ratowniczy,
karty pomiarów
wydajności hydrantów

2513

Interwencje przeciwpożarowe

B5

meldunki o pożarach,
interwencje straży
pożarnej, dochodzenia

Ochrona środowiska

X
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Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

2520

2521

Hasła klasyfikacyjne

Dokumentacja ochrony środowiska

Gospodarowanie odpadami

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

B10

meldunki za korzystanie ze
środowiska, ewidencja
wielkości emisji
zanieczyszczeń gazowych,
ewidencja ilości
materiałów emitujących
gazy lub pyły do
powietrza, ewidencja
niebezpiecznych
substancji chemicznych
przechowywanych i
użytkowanych na terenie
kompleksu, ewidencja
substancji zubożających
warstwę ozonową
freonów, halonów),
otrzymane decyzje i
pozwolenia
administracyjne,
informacje o stanie
środowiska i działalności
proekologicznej, szkolenia
z zakresu ochrony
środowiska, pisma w
sprawie obszaru „Natura
2000”, wycinka drzew,
kontrola ochrony
środowiska, raporty z

B10

meldunki dotyczące
gospodarowania
odpadami
przemysłowymi, rejestr
kart ewidencji odpadami i
ewidencji kart przekazania
odpadów, karty ewidencji
odpadów, karty
przekazania odpadów

Zamówienia publiczne

X

260

Zasady przeprowadzania postępowań o
udzielenie zamówień publicznych

A

261

Dokumentacja postępowań
prowadzonych na podstawie Prawa
Zamówień Publicznych

X

26
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Uwagi

regulaminy, wytyczne

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

27

Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

2610

Ewidencja zamówień publicznych

B10

2611

Plany zamówień publicznych

B5

2612

Postępowania o udzielenie zamówień
publicznych

B5

Zagospodarowania przestrzenne

X
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Uwagi
rejestr postępowań w
sprawach zamówień
publicznych, rejestr
procedur w zakresie
podlegającym ustawie
Prawo Zamówień
Publicznych i nie
podlegających ustawie
PZP, ewidencja
przeprowadzonych
postępowań
badania profilaktyczne,
usługi, zamówienia
publiczne, wnioski o
wszczęcie postępowania,
specyfikacja (SIWZ) wraz z
załącznikami, ogłoszenie o
zamówienie (zaproszenie
do składania ofert),
zapytania i odpowiedzi
oraz modyfikacja
Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
(SIWZ), protokoły z
załącznikami z posiedzeń
komisji przetargowej,
notatki, ekspertyzy,
informacja i ogłoszenia o
wyborze oferty,
ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia i podpisanej
umowie, informacja o
środkach ochrony
prawnej, protesty i pisma
wyjaśniające, instrukcja
obiegu i kontroli
dokumentów dotyczących
procedur zamówień. Dla
każdego przetargu zakłada

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

270

Zagospodarowanie przestrzenne kraju

271

Opiniowanie lokalizacji inwestycji
obronnych

272

Wyjaśnienia, interpretacje w ramach
zagospodarowania przestrzennego

Rozmieszczenie i wyposażenie stałych
obiektów wojskowych

273

28
280
2800
2801
2802
2803
2804

Zarządzanie infrastrukturą w resorcie
ON
Inwestycje i remonty
Inwestycje realizowane na potrzeby
wojsk własnych
Inwestycje realizowane na potrzeby
wojsk państw sojuszniczych
Umowy o udzielenie dotacji celowej na
realizację zadań inwestycyjnych
Planowanie, udzielanie i rozliczanie
dotacji związanych z realizacją zadań
krajowych
Remonty infrastruktury na potrzeby
wojsk własnych

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

A

dokumentacja zespołu ds.
uzgodnień miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego i studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego (wnioski,
ocena, uzgodnienia),
uzgodnienia planów
zagospodarowania
przestrzennego,
zgłoszenia, przyjęcia
projektu budowlanego,
protokoły uzgodnień
dokumentacji

B10
Bc

Bc

X
X

A
A
B10
B15
B10

2805

Remonty infrastruktury na potrzeby
wojsk państw sojuszniczych

B10

2806

Dokumentacja dotycząca technologii i
organizacji robót

B5
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opinie, odwołania od
decyzji Szefa WSzW

plany rozmieszczenia
obiektów, opisy
sytuacyjne kompleksów,
plany organizacyjne ruchu
wewnątrz i na zewnątrz
budynków, plany
rozmieszczenia komórek
organizacyjnych,
zestawienie wyposażenia
komórek organizacyjnych

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd
2807
281
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
282
2820
2821
2822
2823
283

2830

Hasła klasyfikacyjne
Inwestycje i remonty ujęte w
Centralnych Planach Rzeczowych
Zarządzanie nieruchomościami
Utrzymanie stanu technicznego
obiektów budowlanych wojsk własnych
Utrzymanie stanu technicznego
obiektów budowlanych wojsk państw
sojuszniczych
Eksploatacja pomieszczeń służbowych
Budownictwo specjalne
Lotniska użytku publicznego i porty
morskie
Obiekty specjalne
Obiekty zabytkowe
Infrastruktura krytyczna, obiekty WSYD i
SK
Udostępnianie nieruchomości
Zgody organu nadzorującego na
udostępnianie nieruchomości
Udostępnienie lotnisk na potrzeby
lotnictwa cywilnego
Wydawanie zezwoleń na nabywanie
nieruchomości przez cudzoziemców
Nieruchomości graniczące z
nieruchomościami wojskowymi
Pozyskiwanie nieruchomości na
potrzeby resortu obrony narodowej
Pozyskiwanie nieruchomości od
Państwowego Gospodarstwa Leśnego
"Lasy Państwowe"

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej
B5
X
B5
B5
BE5
BE10
BE10
A
B5
B15
X
BE10
BE10
A
B5
X

A

2831

Pozyskiwanie nieruchomości od AMW

A

2832

Pozyskiwanie nieruchomości Skarbu
Państwa oraz nieruchomości
pozostających w wojewódzkich,
powiatowych i gminnych zasobach
nieruchomości

A

2833

Pozyskiwanie nieruchomości od osób
prawnych, fizycznych i innych instytucji

A

2834

284
2840
2841

Zgody dotyczące ustanawiania
ograniczonych praw rzeczowych na
potrzeby jednostek organizacyjnych
resortu ON
Przekazywanie nieruchomości poza
resort ON
Wieloletnie plany przekazywania
nieruchomości
Przekazywanie do AMW nieruchomości
trwale zbędnych
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A

X
A
A

Uwagi

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd
2842

2843

2844
285
2850
2851
286
287

Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Przekazywanie do AMW nieruchomości
czasowo zbędnych

BE10

Sprawy związane z wygaśnieciem prawa
trwałego zarządu, w tym przekazywanie
nieruchomości do osób prawnych,
fizycznych i innych instytucji
Przekazywanie infrastruktury
technicznej poza RON
Sprawy roszczeniowe
Roszczenia kościołów i związków
wyznaniowych
Roszczenia osób prywatnych, prawnych
i innych instytucji
Przekazanie składników mienia
ruchomego w trybie ustawy o AMW
Opiniowanie inwestycji w zakresie
właściwości resortu obrony narodowej
FINANSE
Regulacje i wyjaśnienia dotyczące
zagadnień z zakresu spraw finansowo księgowych

3
30

300

Własne regulacje, ich projekty oraz
wyjaśnienia, interpretacje, opinie w
sprawach ekonomiczno-finansowych

301

Zewnętrzne wyjaśnienia, interpretacje,
opinie, akty prawne dotyczące
zagadnień z zakresu finansów
publicznych, rachunkowości,
księgowości i obsługi kasowej

302

Przepisy finansowe regulujące pełnienie
służby wojskowej poza granicami
państwa
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Uwagi

A

B5
X
A
A
B20
A
X
X

A

własne przepisy dot.
organizacji systemu
finansowego, plan kont,
polityka rachunkowości,
instrukcja obiegu
dokumentów finansowoksięgowych

B10

B5

Plany, wytyczne,
procedury, decyzje,
opracowania, zalecenia
dot. gospodarowania
finansami w polskich
przedstawicielstwach
wojskowych, Polskich
Zespołów Łącznikowych,
żołnierzy pełniących w
słuzbach w strukturach
NATO i UE oraz Ataszatów
Obrony przy
Przedstawicielstwach
Dyplomatycznych RP

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne
Planowanie i realizacja budżetu

31

Planowanie budżetowe w tym w
układzie zadaniowym

310

Planowanie wieloletnie i prognozy
budżetowe

311

Sprawy finansowe dotyczące realizacji,
kontroli i weryfikacji wydatków poza
granicami państwa
Realizacja budżetu

312
313
3130

Informacje o realizacji budżetu

3131
3132
314
315
316
3160
31600
31601
31602
31603
31604
31605

31606

Realizacja i rozliczenia dotacji celowych i
podmiotowych
Realizacja wydatków na współpracę
międzynarodową
Plany finansowe
Finansowanie zadań na rzecz
obronności państwa poza częścią 29
obrona narodowa
Centralne Plany Rzeczowe
Planowanie i realizacja finansoworzeczowa Centralnych Planów
Rzeczowych
Prognozy budżetowe Centralnych
Planów Rzeczowych
Planowanie wieloletnie Centralnych
Planów Rzeczowych
Planowanie roczne Centralnych Planów
Rzeczowych
Potrzeby rzeczowe do opracowania
Centralnych Planów Rzeczowych
Realizacja finansowo-rzeczowa,
sprawozdania i analizy Centralnych
Planów Rzeczowych
Analizy i opinie w zakresie Centralnych
Planów Rzeczowych
Realizacja i rozliczenia dotacji
udzielonych podmiotom na realizację
zadań w Centralnych Planach
Rzeczowych
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Oznaczenie
kategorii
archiwalnej
X

Uwagi

B10

materiały do opracowania,
projekty, korespondencja
uzgodnieniowa,
zestawienie potrzeb m.in.
do współpracy
międzynarodowej

B10

WPFP, dokumentacja
polityki i planowania
obronnego NATO i UE,
prognozy budżetowe i
możliwości finansowania
SZ

B5

realizacja i weryfikacja
wydatków

X
B10

informacje do MF, GUS,
EDA

B5
B5
B10
B5
X
X
B15
B15
B5
B5
B5
B5

B5

PMG, PPPO, Plan Badań
Naukowych i inne

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

Zadania inwestycyjne w Centralnych
31607 Planach Rzeczowych - wnioski,
materiały inforrmacyjne
3161
Plan Modernizacji Technicznej
Plany i korekty Planu Modernizacji
31610
Technicznej

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej
B5
X
A

31611

Dokumentacja dotycząca planów i
korekt Planu Modernizacji Technicznej

B10

31612

Środki pomocowe Planu Modernizacji
Technicznej

B10

31613

Oceny występowania podstawowego
interesu bezpieczeństwa państwa

B10

31614

3162
31620
31621
31622
31623
3163
31630
31631
31632
31633
31634

Pozyskiwanie i wprowadzanie SpW do
SZ RP

B15

Plan zakupów środków materiałowych

X

Planowanie zakupów środków
materiałowych
Realizacja planu zakupów środków
materiałowych
Sprawozdawczość zakupów środków
materiałowych
Dokumentacja pomocnicza dot.
zakupów środków materiałowych
Plan inwestycji NSIP
Inwestycje realizowane w ramach
programu NSIP - plany i korekty
Planowanie, udzielanie i rozliczanie
dotacji związanych z realizacją
programu NSIP
Informacje oraz sprawozdania z
realizacji planu inwestycji NSIP
Dokumentacja monitorowania realizacji
Programu NSIP
Dokumentacja kontroli, nadzorów,
inspekcji i rekonesansów w zakresie
inwestycji NSIP
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Uwagi

A
B10
B10
Bc
X
A
B15
A
B10
B10

w tym m.in. w zakresie
gestorstwa otrzymane
wyciągi z planów i
zatwierdzone korekty oraz
karty oceny danych
uzupełniających, wnioski
do planów oraz korekty
oraz opinie i dane
uzupełniające

m.in. dokumentacja
techniczna w zakresie
gestorstwa (karta
katalogowa, specyfikacja
techniczna), badania i
testy, wniosek o
wprowadzenie, rozkaz SG
SZ, umowy zakupu

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

3164

31635

Dokumentacja pomocnicza inwestycji
NSIP

31636

Zarząd i utrzymanie obiektów
realizowanych w ramach programu NSIP

Plan inwestycji budowlanych
narodowych
Plany i korekty inwestycji budowlanych
31640
narodowych
Informacje z realizacji planu inwestycji
31641
budowlanych narodowych
Dokumentacja dotycząca
opracowywania planów, korekt,
31642
sprawozdań inwestycji budowlanych
narodowych
31643

317

Hasła klasyfikacyjne

Analizy i opinie dotyczące inwestycji
budowlanych narodowych

Dokumentacja pomocnicza działalności
31644 dotyczącej inwestycji budowlanych
narodowych
Rozliczenia umów cywilno-prawnych w
tym umów o dzieło i umów zleceń
Księgi (rejestry) zawartych umów
3170
cywilno-prawnych
3171
3172

32

Rozliczanie umów cywilno-prawnych
zawierających prawa autorskie
Rozliczanie pozostałych umowów
cywilno-prawnych
Zabezpieczenie potrzeb SZ RP poprzez
zastosowanie offsetu

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej
Bc
BE10
X
A
A

B10

B5
Bc
X
B50
B50

X
Oddzielna teczka dla
każdego projektu

320

A

321

Opracowanie projektów założeń do
oferty offsetowej oraz projektów umów
offsetowych

X

Współpraca przy opracowaniu
projektów założeń do oferty offsetowej

3211

Założenia do oferty offsetowej i
projekty umów offsetowych

3212

Współpraca związana z
przygotowaniem ofert offsetowych
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dotyczy ewidencji
papierowej
umowy o dzieło
przenoszące prawa
autorskie na

B10

Ocena konieczności zastosowania
offsetu w celu ochrony podstawowego
interesu bezpieczeństwa państwa

3210

Uwagi

B10

Projekty umów
offsetowych oraz
propozycje zmian
obowiązku offsetowego
zagranicznych dostawców

A

B10

propozycja zmian
obowiązku offsetowego
zagranicznych dostawców

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi
propozycje zmian
obowiązku offsetowego
zagranicznych dostawców

322

Ocena ofert offsetowych

A

323

Negocjacje umów offsetowych i ich
zmian

A

324

Umowy offsetowe i ich zmiany

A

325

Wykonywanie umów offsetowych
Nadzór nad wykonywaniem umów
offsetowycvh

X

3250

33

330

Oddzielna teczka dla
każdego projektu
Oddzielna teczka dla
każdego projektu

B10
Oddzielna teczka dla
każdego zagranicznego
offsetodawcy
Oddzielna teczka dla
każdego zagranicznego
offsetodawcy
Oddzielna teczka dla
każdego zagranicznego
offsetodawcy

3251

Akta kontroli wykonywania umów
offsetowych

A

3252

Sprawozdania zagranicznych
dostawców z wykonania obowiązku
offsetowego

A

3253

Rozliczenie i zatwierdzenie wykonania
umów offsetowych

A

Monitorowanie realizacji wydatków na
wynagrodzenia, stanów i limitów
zatrudnienia pracowników resortu ON

X

Dokumentacja planowania zatrudnienia
i wynagrodzania pracowników w
jednostkach budżetowych resortu ON

B5

druki planistyczne PZ-1

pisma od instytucji RON
dotyczące funduszu
wynagrodzeń
pracowników (zapytania i
odpowiedzi)

331

Dokumentacja Funduszu wynagrodzeń

B5

332

Sprawozdawczość i analizy z zakresu
wynagrodzeń osobowych oraz
zatrudnienia pracowników resortu ON

B5

333

Plany zatrudnienia bazowego i
wynagrodzeń

B5

334

Dokumentacja dotyczaca wyróżnień
pracowników z Centralnego Funduszu
Nagród

B5

335

Dokumentacja stanowiąca podstawę
wydania decyzji Ministra Obrony
Narodowej w sprawie zatrudnienia i
funduszu wynagrodzeń

B5

Strona 37 z 59

wnioski o wyróznienie z
CFN

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

Limity zatrudnienia bazowego jednostek
organizacyjnych RON

336

34

Księgowość i sprawozdawczość
Sprawozdawczość budżetowofinansowa

340

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

B3

rozkazy, decyzje
dysponentów środków
etatowych oraz jednostek
im podporządkowanych

X
X

3400

Bilanse i sprawozdania finansowe
roczne

A

bilans, rachunek zysków i
strat, zestawienie zmian w
funduszu jednostki

3401

Roczne sprawozdania budżetowe

A

roczne sprawozdania dot.
budżetu w układzie
tradycyjnym i zadaniowym
informacje, zestawienia,
wykazy, meldunki z
działalności budżetowej i
pozabudżetowej

3402

Sprawozdania budżetowe miesięczne,
kwartalne, półroczne

B5

3403

Roczne i okresowe sprawozdania
jednostek nadzorowanych i podległych

B5

3404

Analizy finansowe

B10

Polecenia księgowania
Wyciągi bankowe
Księgi rachunkowe
Dziennik obrotów
Księga główna
Księgi pomocnicze
Zestawienie obrotów i sald kont
księgi głównej
Zestawienie sald kont ksiąg
pomocniczych
Wykaz składników aktywów i pasywów
(inwentarz)
Ewidencja obrotu gotówkowego

B5
B5
X
B5
B5
B5

341
342
343
3430
3431
3432
3433
3434
3435
344

B5
B5
B5

Dowody stanowiące podstawę
księgowania

B5

346

Rozrachunki i rozliczenia finansowe

X

Rozliczenia z kontrahentami

B5
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wszystkie rodzaje PK

B5

345

3460

informacje, opracowania
statystyczne

dowody wpłat i wypłat
noty księgowe,
materiałowe, raporty
kasowe, rozrachunki
rejestry i korespondencja
dot. rozrachunków, noty
księgowe, itp.

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

3461

Windykacja należności i zobowiązań
finansowych

B5

dokumentacja związana z
egzekucją należności i
zobowiązań, np.. Pisma
monitujące, noty
odsetkowe, kary umowne,
itp.

3462

Zajęcia sądowe, komornicze i skarbowe

B5

prawomocne tytuły
wykonawcze

3463

Dokumentacja KKOP

B10

książki kontowe, dowody
księgowania

35

Rozliczenie płac i składek ZUS

X

350

Listy płac pracowników

B50

351

Listy uposażeń żołnierzy

B50

352

Listy pozostałych należności żołnierzy

B5

353

Kartoteki wynagrodzeń

B50

354

Zaświadczenia o zarobkach

B5

355

Rozliczenia podatku

B5

Rozliczenia roczne z Urzędem
Skarbowym (druki PIT), miesięczne,
naliczanie zaliczek na podatek
dochodowy
Rozliczenia z tytułu składek ZUS

356
357

36
360
361
37

370

X

Deklaracje ZUS pracowników

B5

3571

Dowody uprawnień do zasiłków

B50

3572

Dokumentacja pozostałych zasiłków

B5

3573

Rozliczenia PFRON
Fundusze
Obsługa finansowa funduszu
modernizacji SZ
Celowy fundusz nagród i zapomóg MON
dla żołnierzy
Inwentaryzacja

B10
B5
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rejestry, kopie
zaświadczeń, otrzymane
lub wysłane do innych
deklaracje podatkowe,
oświadczenia, roczne
informacje o uzyskanych
dochodach,
korespondencja

B5

3570

Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji

listy premii, nagród,
zasiłków, dodatkowych
należności

deklaracje, raporty
miesięczne,
korespondencja

B5
B5
X

A

Instrukcja
inwentaryzacyjna, decyzje
dotyczące inwentaryzacji,
harmonogramy, itp.

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

371

38

Hasła klasyfikacyjne

40

Inwentaryzacja mienia

B10

Dyscyplina finansów publicznych

B10

protokoły posiedzeń
komisji orzekającej,
materiały na posiedzenia.

Etaty, tabele należności, decyzje i
zarządzenia wprowadzające etaty oraz
wykazy zmian do etatów
Kopie etatów, tabel należności,
wykazów zmian, decyzji i zarządzeń
wprowadzających etaty oraz wykazy
zmian do etatów

400

401

X
X
A

Bc

402

Wnioski organizacyjno-etatowe oraz
projekty dokumentów
kompetencyjnych

B5

403

Dokumenty kompetencyjne i
normatywne w sprawach organizacyjnoetatowych, zakresy działalnia (statuty)
oraz decyzje i zarządzenia
wprowadzające

A

404

Projekty i kopie dokumentów
kompetencyjnych i normatywnych,
zakresów działania (statutów) oraz
decyzje i zarządzenia wprowadzające

405

Meldunki w sprawach organizacyjnoetatowych i kompetencyjnych

406
4060
4061
4062
4063

Uwagi
Protokoły weryfikacji
różnic
inwentaryzacyjnych,
sprawozdania,
oświadczenia, arkusze
spisu z natury, itp.

ZARZĄDZANIE SIŁAMI ZBROJNYMI ORAZ
NADZÓR NAD JEDNOSTKAMI
PODLEGŁYMI I NADZOROWANYMI
Dokumentacja kompetencyjnoorganizacyjna

4

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Dokumentacja należnościowa
Normy należności sprzętu i wyposażenia
tabelarycznego
Normy należności sprzętu i wyposażenia
naliczeniowego
Tabele należności
Wykazy zmian do tabeli należności
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B5

B5

X
B5
B5
B5
Bc

kopie otrzymane do
wiadomości

uzgodnienia i opinie do
etatów SZ RP oraz
projektów decyzji MON w
sprawach etatowych, dok.
dot. zmian organizacyjnodyslokacyjnych SZ RP

projekty, uzgodnienia i
opinie do dokumentów
kompetencyjnych
otrzymane do wiadomości
i opiniowania

meldunki o stanie
etatowym i ewidencyjnym
oraz materiały związane z
ich opracowywaniem

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

410

Sprawy kadrowe żołnierzy.
Nawiązywanie przebieg i rozwiązywanie
stosunku służby
Kontrakty na pełnienie służby

411

Wyznaczanie żołnierzy na stanowiska

41

4110
4111
412

Wyznaczanie żołnierzy na stanowiska
służbowe
Rezerwa kadrowa
Sprawy kadrowe żołnierzy

4120

4121
4122

Sprawy kadrowe żołnierzy zajmujących
stanowiska służbowe zaszeregowane do
stopni generalskich
Sprawy kadrowe żołnierzy zajmujących
stanowiska służbowe w instytucjach
cywilnych
Sprawy kadrowe żołnierzy pełniących
służbę zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1.

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej
X
B50
X
BE10
BE10
X

BE10

BE10
BE10

4123

Sprawy kadrowe żołnierzy pełniących
służbę poza granicami państwa

BE10

4124

Sprawy kadrowe żołnierzy zajmujących
stanowiska służbowe w JW. 2305

BE10

413

Rozmowy kadrowe prowadzone przez
Ministra i Sekretarza Stanu z
kandydatami do wyznaczenia na
stanowiska służbowe

BE10

414

Dokumentacja dotycząca oświadczeń
lustracyjnych żołnierzy zawodowych

Bc

415

Zwolnienie ze służby wojskowej

416

Wypowiedzenie stosunku służbowego
zawodowej służby wojskowej dokonane
przez organ wojskowy

A

Świadectwa służby
Odznaczenia i mianowania
Ordery
Order Odrodzenia Polski
Order Krzyża Wojskowego
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
Pozostałe ordery, w tym zagraniczne
Odznaczenia państwowe
Krzyż Wojskowy
Krzyż Zasługi

B50
X
B5
B5
B5
B5
B5
X
B5
B5

417
42
420
4200
4201
4202
4203
421
4210
4211
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Uwagi

B10

Dokumenty otrzymane i
wytwarzane w związku ze
zwolnieniem ze służby
kandydackiej i z
zawodowej służby

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd
4212
4213
4214
4215
4216
4217
422

Hasła klasyfikacyjne
Wojskowy, Morski, Lotniczy Krzyż
Zasługi z Mieczami
Wojskowy, Morski, Lotniczy Krzyż
Zasługi
Medal za Ofiarność i Odwagę
Medal za Długoletnią Służbę
Odznaczenie wojskowe o charakterze
pamiątkowym mające w nazwie wyraz
„Gwiazda”
Pozostałe odznaczenia państwowe, w
tym zagraniczne
Medale resortowe

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej
B5
B5
B5
B5
B5
B5
X

4220

Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”

B5

4221
4222
4223

Medal „Za zasługi dla obronności kraju”
Medal Wojska Polskiego
Pozostałe medale resortowe
Medale pozaresortowe, w tym
zagraniczne
Odznaki

B5
B5
B5

4230

Wojskowa odznaka „Za Rany i Kontuzje”

B5

4231

Pozostałe odznaki resortowe
Odznaki pozaresortowe, w tym
zagraniczne
Mianowania
Mianowania na stopnie generalskie i
admiralskie
Mianowania na kolejne stopnie
wojskowe żołnierzy w czynnej słuzbie
wojskowej
Mianowania na kolejne stopnie
wojskowe żołnierzy nie będących w
czynnej służbie wojskowej
Mianowania na pierwszy stopień
oficerski - podporucznika,
podporucznika marynarki absolwentów
uczelni wojskowych oraz kursów
oficerskich
Mianowania na pierwszy stopień
oficerski - podporucznika,
podporucznika marynarki żołnierzy
niebędących w czynnej słuzbie
Mianowania pośmiertne
Ewidencja osobowa żołnierzy
Ewidencja żołnierzy zawodowych
Teczki akt personalnych oficerów od
stopnia pułkownika wzwyż
Teczki akt personalnych pozostałych
żołnierzy zawodowych

B5

4224
423

4232
424
4240
4241

4242

4243

4244
4245
43
430
4300
4301
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B5
X

B5
X
A
B5

B5

B5

B5
A
X
X
A
BE50

Uwagi

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd
4302

Udostępnianie danych z ewidencji
żołnierzy zawodowych i przesyłanie
dokumentów ewidencyjnych

B5

4303

Aktualizowanie ewidencji żołnierzy
zawodowych

Bc

Ewidencja legitymacji służbowych i
odznak identyfikacyjnych

431

44

Pokojowe uzupełnienie
Regulacje prawne w zakresie
pokojowego uzupełnienia
Ewidencja rezerw osobowych
Kwalifikacja wojskowa
Rezerwy osobowe
Służba przygotowawcza
Narodowe Siły Rezerwowe
Ćwiczenia żołnierzy rezerwy
Terytorialna służba wojskowa
Okresowa służba wojskowa
Obowiązkowe formy służby wojskowej
Inne formy służby wojskowej
Służba kandydacka
Szkolenie Sił Zbrojnych
Doskonalenie zawodowe
Dokumenty normatywne regulujące
system doskonalenia zawodowego w SZ
RP.

440
441
442
443
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
444
45
450
4500

Założenia organizacyjno-programowe
systemu doskonalenia zawodowego

4501

Założenia organizacyjno-programowe
do kursów
Założenia organizacyjno-programowe
do studiów
Doskonalenie zawodowe realizowane
poza granicami kraju
Doskonalenie zawodowe realizowane w
kraju
Wnioski i propozycje zmian w zakresie
doskonalenia zawodowego

4502
4503
4504
4505
4506
4507
45070

451

Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

B5

A

Wytyczne, interpretacje

A
B5
X
B10
B10
B10
B10
B10
B10
B10
Bc
X
X
A
koncepcje, modele
A
B20
B20
B5
B5
B5
X

Protokoły komisji egzaminacyjnych
języków obcych

A

45071 Gratyfikacja językowa

B5

45072 Kształcenie językowe

B5
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w tym rejestr wydanych
legitymacji, wydanie
duplikatów, zwrot
legitymacji, ewidencja kart
i tabliczek tożsamości

X

Doskonalenie zawodowe w zakresie
języków obcych

Szkolenie wojsk

Uwagi

X

listy kwalifikacyjne, kursy
doraźne

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

Dokumenty normatywne regulujące
tematykę szkolenia wojsk

4510
4511
4512

Programy szkolenia
Szkolenie wojsk własnych w kraju
Szkolenie wojsk własnych poza
granicami kraju
Szkolenie wojsk obcych w kraju
Dokumentacja ćwiczeń wojsk własnych
z udziałem wojsk innych państw
Dokumentacja z ćwiczeń wojsk –
krajowe
Wnioski i propozycje w zakresie
szkolenia wojsk
Współpraca zagraniczna w zakresie
szkolenia wojsk/personelu poziomu
eksperckiego

4513
4514
4515
4516
4517
4518

Realizacja szkolenia specjalistycznego i
45180 kursowego w ośrodkach i jednostach
zagranicznych
45181
4519

4521
4522
4523
4524
4525
4526
453
4530

A

Doktryny, dokumenty
doktrynalne, instrukcje,
poradniki metodyczne itp.

B10
B10
B10
B10
B10
B10
B10
X

B5

B5
X
B10

45191 Dokumentacja dotycząca ćwiczeń UE

B10

Dokumentacja dotycząca wspólnych
ćwiczeń NATO i UE

B10

45193

4520

Uwagi

45190 Dokumentacja dotycząca ćwiczeń NATO

45192

452

Kursy doskonalące realizowane przez
ekspertów zagranicznych w kraju
Dokumentacja dotycząca ćwiczeń

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Dokumentacja ćwiczeń obronnych i
kryzysowych
Dokumentacja z ćwiczeń dowództw i
sztabów
Ćwiczenia poziomu strategiczno –
operacyjnego
Ćwiczenia poziomu operacyjnego
Ćwiczenia poziomu taktycznego
Ćwiczenia przygotowawcze
Treningi sztabowe
Dokumentacja szkolenia HNS
Wnioski i propozycje w zakresie
szkolenia wojsk
Szkolenie rezerw osobowych
Dokumenty normatywne regulujące
kwestie szkolenia rezerw osobowych

4531

Programy szkolenia rezerw osobowych
Realizacja kursów szkolenia rezerw
4532
osobowych
45320 Służba przygotowawcza - szkolenie
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B10
X
A
B10
B10
B10
B10
B10
B10
X
A
A
X
B25

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

45321 Narodowe Siły Rezerwowe - szkolenie

454

45322 Ćwiczenia rezerw osobowych
45323 Terytorialna służba wojskowa
Inne formy szkolenia rezerw
45324
osobowych
Wnioski i propozycje zmian w procesie
4533
przygotowania rezerw osobowych
Zabezpieczenie procesu szkolenia
Ewidencja obiektów szkoleniowych SZ
4540
RP.
Plan roczny wykorzystania obiektów
4541
szkoleniowych
Ocena roczna wykorzystania obiektów i
bazy szkoleniowej krajowej

4542

4543

Modernizacja bazy szkoleniowej
Opiniowanie planów zakupu urządzeń
4544
szkolno-treningowych
Zabezpieczenie procesu szkolenia w
4545
środki materiałowe
Zapotrzebowanie na środki bojowe na
45450 zabezpieczenie procesu szkolenia na
kolejny rok
Wykorzystanie środków bojowych do
zabezpieczenia procesu szkolenia
Zapotrzebowanie na formularze
45452
szkoleniowe na kolejny rok
Przejazdy pojazdów SZ RP poza granice
4546
RP oraz pojazdów wojsk obcych przez
terytorium RP.
45451

B25
B25
B25
B5
X
A
B10

B10

B5
X
B5

B5
Wnioski oraz zgody
B5

456

Szkolenie i kształcenie medyczne
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów
Kształcenie podyplomowe lekarzy i
lekarzy dentystów (specjalizacja)
Umowy międzynarodowe w zakresie
realizacji szkolenia wojsk
Decyzje w sprawie pobytu wojsk obcych
na terytorium RP

X

460
461

B10
B10
X
A

Decyzje w sprawie pobytu wojsk
własnych na terytorium innego państwa

A

Sprawy socjalne w Siłach Zbrojnych RP

X
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Komórki organizacyjne SG
WP i jednostki podległe
Szefowi SG WP

B5

B5

46

w tym wykorzystanie
obiektów i baz
szkoleniowych krajowych i
zagranicznych

B5

Działalność szkoleniowo-metodyczna

4561

Uwagi

B25

455

4560

47

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Kursy

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

470

4700
4701

4702

4703

471

Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Polityka zatrudnienia i wynagradzania
pracowników jednostek organizacyjnych
resortu ON

X

Zapytania i wyjaśnienia udzielone w
zakresie spraw pracowniczych
Koncepcje i założenia polityki
zatrudniania i wynagradzania
pracowników
Monitorowanie realizacji prowadzonej
polityki zatrudniania i wynagradzania
pracowników
Nadzór nad procesem opisywania i
wartościowania stanowisk pracy
pracowników
Współpraca z partnerami społecznymi

4710

4711

Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy/
porozumienie o stosowaniu ukałdu
zbiorowego pracy oraz protokoły
dodatkowe do układu/porozumienia
zawarte przez Ministra Obrony
Narodowej

Współprca Kierownictwa MON z
organizacjami związkowymi w zakresie
polityki zatrudniania i wynagradzania
pracowników
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Uwagi

B5
B10

B10

B10

X

A

oryginał zarejestrownego
PUZP/ porozumień o
stosowaniu układu/
protokołów dodatkowych
do nich zawartych, a także
informacje otrzymywane z
organu rejestrowego w
kwestii stron układu i
informacji wpisywanych w
rejestrze

B5

pisma wpływające od org.
zwiąkzowych do
MON/Pełnomocnika MON
w sprawie spotkań
dotyczących polityki
zatrudniania i
wynagrdazania ale
niezwiązane z
negocjacjami, w tym także
dok. org. spotkań zaproszenia

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

4712

4713

472
4720
4721
4722
4723
4724

473

Hasła klasyfikacyjne

Rokowania zbiorowe z organizacjami
związkowymi prowadzone przez
Minstra Obrony Narodowej

Koordynacja i nadzór współpracy
pracodawców z organizacjami
związkowymi

System zabezpieczenia socjalnego
żołnierzy
Decyzje Ministra ON w zakresie
świadczeń socjalno-bytowych
Zapomogi dla żołnierzy
Wykup uprawnień do ulgowych
przejazdów
Programy osłonowe dla żołnierzy i ich
rodzin
Organizacja wypoczynku krajowego i
zagranicznego

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

B10

dokumentacja dotycząca
rokowań zbiorowych w
celu zawarcia lub zmiany
układu zbiorowego pracy cała dokumentcja
prowadzonych rokowańzaproszenia na spotkanie,
protokoły ze spotkań,
projekty protokołów do
zarejestrowania

BE5

pisma, wnioski
wpływające od org.
związkowych do Dyrektora
DSS, Pełnomocnkia MON
ds. Współpracy ze
związkami zawodowymi,
w tym dot. zasad
współpracy

X
A
A
B10
B5
X

Konferencje CLIMS (Międzynarodowy
47240 Komitet Koordynacyjny Wojskowych
Służb Specjalnych)

B5

47241 Kwalifikacja na wypoczynek
47242 Wypoczynek grupowy

B5
B5

47243 Wypoczynek indywidualny

B5

47244 Międzynarodowe obozy młodzieżowe

B5

47245 Oferty, cenniki wypoczynku

Bc

47246 Wypoczynek krajowy

B5

4725

Zakwaterowanie żołnierzy zawodowych

B5

4726

Dokumentacja w zakresie
funkcjonowania przedszkoli wojskowych

B10

System zabezpieczenia socjalnego dla
weteranów
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X

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne
Przyznanie statusu weterana i weterana
poszkodowanego
Przyznawanie zapomóg dla weteranów i
weteranów poszkodowanych
Pomoc na naukę dla weteranów
poszkodowanych

4730
4731
4732

Legitymacja weterana i wetarana
poszkodowanego

4733

A
A
A
A

Zwrot kosztów za udział w
uroczystościach
Wojskowe zaopatrzenie emerytalne
Decyzje Ministra ON w sprawie
zaopatrzenia emerytalnego i należności
przysługujących żołnierzowi po
zwolnieniu ze służby wojskowej
Dokumentacja spraw sądowych oraz w
sprawach toczących się przed innymi
organami w tym zakresie
Wyjaśnienia i opinie w sprawach
zaopatrzenia emerytalnego
Bezpieczeństwo i higiena pracy w
resorcie ON
Interpretacja przepisów obowiązujacych
w resorcie ON i udzielanie wyjaśnień w
zakresie BHP

B20

4751

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy
/służby/

B10

4752

Postępowania odszkodowawcze z tytułu
wypadków lub chorób pozostających w
związku ze służbą wojskową

4734
474
4740

4741
4742
475
4750

Postępowania odszkodowawcze
47520 wszczęte przez Ministra Obrony
Narodowej
47521 Wnioski o odszkodowanie
47522
4753

4755

X
A

Bc
X
Bc

X

BE15
B5
B5

Wypadki podczas służby wojskowej

X

47531 Meldunki o wypadkach
4754

A

Informacje w zakresie świadczeń
odszkodowawczych

Postępowania powypadkowe
47530 prowdzone przez komisje powołane
przez Ministra Obrony Narodwej

476

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Dodatkowe urlopy wypoczynkowe z
tytułu szkodliwych dla zdrowia
warunków pracy
Szkolenia w zakresie BHP dla
pracodawców (dowódców jednostek)
oraz pracowników resortowej służby
bhp
Rekonwersja

B15
Bc
BE5

B5

X
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Uwagi

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

4760

Wyjaśnienia i opinie dotyczące spraw z
zakresu rekonwersji

Bc

4761

Decyzje dyrektora właściwego do spraw
rekonwersji

A

4762

Decyzje dyrektorów Wojskowych Biur
Emerytalnych w zakresie rekonwersji

Bc

System pomocy poszkodowanym

X

477

Wyjaśnienia i opinie o systemie pomocy
poszkodowanym
Informacje o systemie pomocy
4771
poszkodowanym w tym dotyczące
szkoleń i spotkań informacyjnych
Jednostki organizacyjne podległe i
nadzorowane przez MON
Nadzór nad jednostkami
organizacyjnymi nadzorowanymi przez
MON
Spółki z udziałem Skarbu Państwa
4800
48000 Polityka właścicielska Skarbu Państwa
Bieżący nadzór i informacja o
48001
działalności spółki
Walne zgromadzenia/zgromadzenia
48002
współników
4770

48
480

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

48003

Rady Nadzorcze/Pełnomocnicy/Zarządy
Spółek

48004 Likwidacje i upadłości spółek
Rozporządzanie składnikami majątku
48005
spółek
Ewidencja Spółek z udziałem Skarbu
4801
Państwa w systemie informatycznym
Monitorowanie i nadzór bieżący spółek
48010 z udziałem Skarbu Państwa w systemie
informatycznym

Monitorowanie i nadzór roczny
48011 (ZWZ/ZZW) spółek z udziałem Skarbu
Państwa w systemie informatycznym
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Uwagi

B5
B5
X
X
X
B10
B10

np. AMW

A

B10

Uchwały, sprawozdania,
opinie Zarządu, Rady
Nadzorczej, komisji
rewizyjnej, pełnomocnika
wspólnika nie związane z
walnym zgromadzeniem,
dok. lustracyjne

B10
B20
X

B10

A

np. AMW

Ewidencja kapitału
zakładowego Spółek
nadzorowanych przez
MON. Ewidencja
akcji/udziałów Skarbu
Sprawozdania roczne po
badaniu przez biegłego
rewidenta i zatwierdzeniu
przez WZ/ZW. Podział
zysku/pokrycie straty po
zatwierdzeniu przez
WZ/ZW

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd
48012

481

Hasła klasyfikacyjne
Analizy i informacje sektorowe ze
Spółek z udziałem Skarbu Państwa
Jednostki organizacyjne resortu ON

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

B10

X

Instytuty badawcze,
instytucje kultury oraz
inne jednostki
organizacyjne

4810

Dokumentacja normatywna, statuty,
organizacja instytutów badawczych i
instytucjach kultury oraz innych
jednostek organizacyjnych

B10

Uchwały rad naukowych,
powoływania członków
rad naukowych. Opinie o
instytucjach badawczych i
instytutach kultury.

4811

Zatwierdzanie rocznych sprawozdań
finansowych

B10

podział zysku, wybór firmy
audytorskiej/ biegłego
rewidenta

4812

4813
482
4820
4821

4822

Organy jednostek nadzorowanych

Nadzór merytoryczny nad jednostkami
organizacyjnymi resortu ON
Programy naprawcze i
restrukturyzacyjne w podmiotach
leczniczych
Programy naprawcze podmiotów
leczniczych
Przekształcenie, likwidacja, łączenie
podmiotów leczniczych
Programy dostosowawcze podmiotów
leczniczych

B10

B5
X
B5
B10

B10

483

Sprawy ekonomiczno-finansowe
podmiotów leczniczych

B5

484

Funkcjonowanie rad społecznych w
podmiotach leczniczych

B5

Strona 50 z 59

Powołania, odwołania,
kwestionariusze osobowe,
pisma opiniujące
kandydatów, konkursy,
nagrody, tap, SP ZOZ, akty
mianowań nauczycieli
Wnioski, wyjaśnienia,
pytania, informacje

programy dostosowania
infrastruktury m. in. do
wymogów Ministra
Zdrowia i Narodowego
Funduszu Zdrowia
notatki na temat sytuacji
ekonomiczno-finansowej,
raporty ekonomicznofinansowe, plany
finansowe i inne
informacje

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne

Zgody na wykonanie czynności
prawnych wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa dla podmiotów
leczniczych

485

49
490
4900

4901

Ataszaty obrony RP i misje
międzynarodowe
Ataszaty obrony RP
Kwalifikowanie i przygotowanie
kandydatów do służby w Ataszatach
Obrony RP
Materiały opracowane w ataszatach
obrony na potrzeby kierownictwa
resortu

Materiały informacyjne opracowane w
ataszatach obrony
Materiały ukierunkowujące pracę
49020
ataszatów
Notatki informacyjne z rejonów
49021
odpowiedzialności ataszatów
Ocena pracy Ataszatów Obrony RP
4903
Dokumentacja w sprawie bieżącego
4904
kierowania Ataszatami Obrony RP
Misje międzynarodowe
Kwalifikowanie i przygotowanie
kandydatów do służby w Misjach
4910
międzynarodowych
Materiały opracowane w Misjach
4911
miedzynarodowych na potrzeby
kierownictwa resortu
4902

491

4912

5
50
500

Dokumentacja w sprawie bieżącego
kierowania Misjami międzynarodowymi
SZKOLNICTWO WYŻSZE, DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWO-BADAWCZA I
RACJONALIZATORSTWO
Szkolnictwo
Programy rozwoju szkolnictwa
wojskowego
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Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

B5

zgody na: czasowe
zaprzestanie udzielania
świadczeń zdrowotnych;
oddawanie
w dzierżawę, najem,
użytkowanie oraz
użyczenie nieruchomości;
wykonanie czynności
prawnej mającej na celu
zmianę wierzyciela;
rozporządzanie
składnikami aktywów
trwałych

X
X
B5

A

m.in. informacja o
wyjeżdzie
DWSZ - oddzielna teczka
dla każdego Ataszatu
Obrony Sprawozdania,
meldunki i notatki
informacyjne

X
B5
B5
B10
B5
X
B5

B5

B5

X
X
A

np. instrukcja dla
personelu ataszatów

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Wytyczne, stanowiska, informacje,
wyjaśnienia dot. wyższego szkolnictwa
wojskowego

501
502

Programy studiów
Planowanie i rozliczanie dotacji
podmiotowych dla szkół wyższych

503
504

Dokumentacja doradztwa naukowego
Koncepcje, zestawienia i analizy
wojskowego szkolnictwa wyższego
Stypendia przyznawane przez Ministra
ON za znaczące osiągnięcia
Nagrody przyznawane nauczycielom
akademickim przez Ministra ON
Legia Akademicka
Racjonalizatorstwo

505
506
507
508
51
510
511
52
520
5200
5201
5202
521

522

Hasła klasyfikacyjne

Ewidencja wniosków racjonalizatorskich
Protokoły komisji
Działalność naukowo - badawcza
Planowanie badań naukowych resortu
ON
Plan badań naukowych resortu ON
Planowanie badań naukowych resortu
ON
Planowanie badań naukowych poza
resortem ON
Realizacja badań naukowych i prac
rozwojowych

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

B10
B10
B10
B10
B5
B10
B10
B10
X
A
B10
X
X
A
B10

Plany i korekty

B10

Plany i korekty

X

5210

Krajowe badania naukowe

B10

5211

Międzynarodowe badania naukowe

B10

5212

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

B10

Dokumnetacja z
przeglądów krytycznych,
wnioski o nadzór, inna
dokumentacja dotycząca
projektów NCBR.

5213

Dokumentacja badań naukowych

B15

Sprawozdania, wyniki
badań, recenzje

B15

Opinie, meldunki z
wdrożeń, dokumentacja
zagospodarowania
wyników badań
postępowania
konkursowe, opinie
eksperckie, umowy,
sprawozdania z realizacji,
oferty

Wdrożenie wyników badań naukowych

523

Konkursy naukowe

B5

524

Zadania zlecone uczelniom przez
Ministra ON

B10

Strona 52 z 59

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

Hasła klasyfikacyjne
Ochrona patentowa
Ochrona patentowa
Prawa autorskie
Dokumentacja związana z prawami
własności intelektualnej

53
530
531
531
6

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA,
GOTOWOŚĆ BOJOWA I MOBILIZACYJNA
Działalność operacyjna, programowanie
obronne

60

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej
X
BE20
B10
B5

X

Ewidencja dokumentów planistycznych
wg NO-02-A060: System Obronny
Państwa – Plany Obronne – Klasyfikacja.

A

601

System obrony państwa – organizacja.

X

Program Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych

A

6011

Przeglądy Obronne

Rządowy Program Rezerw
Strategicznych
6013
Zdolności operacyjne Sił Zbrojnych
Przegląd potrzeb dla zdolności
60130
operacyjnych
Identyfikacja potrzeb dla zdolnosci
60131
operacyjnych
6012

602

603

A

X
A
B15
B15

60133 Proces pozyskiwania SpW i usług

B15
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Obszar Strategicznego
Przeglądu Obronnego,
Pozamilitarnego Przeglądu
Obronnego i Strategii
Transformacji SZ RP

A

60132 Definiowanie wymagań operacyjnych

Monitorowanie potencjału bojowego SZ
60134
RP
60135 Maskowanie operacyjne
Szkolenie obronne
6014
System kierowania bezpieczeństwem
narodowym
Dokumentacja dotycząca stanowisk
6020
kierowania i zapasowych stanowisk
kierowania
6021
Wojenny System Dowodzenia
Organizacja systemu łączności na
6022
potrzeby systemu kierowania
bezpieczeństwem narodowym
Infrastruktura umożliwiająca
6023
funkcjonowanie systemu kierowania
bezpieczeństwem narodowym
Działalność operacyjna

Opinie, umowy,
informacje patentowe.

X

600

6010

Uwagi

B10
A
B10
X
B10
B10
A

A
X

dla potrzeb operacyjnych

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd
6030

Hasła klasyfikacyjne

Planowanie operacyjne
Planowanie użycia SZ RP 60300
wyprzedzające
60301 Plany przydziałów gospodarczych SZ RP.

Upoważnienia do planowania
operacyjnego
Wnioski o upoważnienia do planowania
60310
operacyjnego
Upoważnienia - rozkazy do planowania
60311
operacyjnego
6032
Plany użycia SZ
Dokumenty inicjujące proces
6033
planowania, przeglądu i aktualizacji
Planu Użycia SZ
6034
Koncepcje użycia SZ
6031

Korespondencja dot. planowania użycia
SZ

6035

Analizy i schematy dot. Planów Użycia
SZ
Kontrole dokumentacji planowania
użycia SZ

6036
6037
6038
60380

604

6043

6044

B10
X
A
A
A
A

B10

B10

A
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zapytania, wyjaśnienia,
oceny, sprawozdania,
kalkulacje

A

Sojusznicze dokumenty inicjujące
proces planowania wyprzedzającego

Militaryzacja przedsiębiorców
realizujących zadania na rzecz
obronności państwa
Szkolenie obronne przedsiębiorców
realizujących zadania na rzecz
obronności państwa

dyrektywy, decyzje,
rozkazy, wytyczne,
harmonogram

A

X

Planowanie operacyjne przedsiębiorców
realizujących zadania na rzecz
obronności państwa

Uwagi

A

Sojusznicze planowanie wyprzedzające

60381 Koncepcje użycia sił Sojuszu
60382 Plany użycia sił Sojuszu
Korespondencja dot. planowania
60383
wyprzedzającego Sojuszu
Dane o teatrach działań wojennych i
6039
kierunkach operacyjnych.
Program Mobilizacji Gospodarki
Mobilizacja gospodarki i proces
6040
przygotowania Pogramu Mobilizacji
Gospodarki
Ujmowanie/wykreślanie
przedsiębiorców na/z wykazu
6041
przedsiębiorców o szczególnym
znaczeniu gospodarczo-obronnym
6042

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej
X

A
A
B10
A
X
B10

B5

B10

B5

B5

dyrektywy, decyzje,
rozkazy, wytyczne

Symbole klasyfikacyjne
Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

6045

Umowy z przedsiębiorcami na realizację
zadań na rzecz obronności państwa

B10

6046

Wnioski o przyznanie przedsiębiorcom
dotacji na realizację zadań wynikających
z PMG

B10

I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

6047
6048
60480
60481
605
6050
60500
60501
6051
6052
6053
60530
60531
60532
6054
60540
60541
6055
60550
60551
60552
60553
6056
606
6060
6061

Sprawozdania przedsiębiorców z
wykorzystania dotacji przyznanej na
realizację zadań wynikających z PMG
Kontrola realizacji zadań na rzecz
obronności państwa
Plany kontroli zadań na rzecz
obronności państwa
Protokoły i meldunki z kontroli zadań na
rzecz obronności państwa
Współpraca w zakresie planowania
operacyjnego z NATO i UE
Współpraca w zakresie planowania
oobronnego z NATO i UE
Planowanie obronne NATO i UE
Działalność bieżąca w zakresie
planowania obronnego NATO i UE
Współdziałanie SZ RP z Siłami Zbrojnymi
innych państw
Organizacja współpracy w zakresie
operacji poza granicami kraju oraz HNS i
innych obszarów
Udział SZ RP w operacjach poza
granicami kraju
Obszar Europy
Obszar Azji
Obszar Afryki
Działania w ramach HNS
Umowy i porozumienia w zakresie HNS
Działalność bieżąca w zakresie HNS
Cele SZ NATO i UE
Cele NATO i UE w tym dedykowane SZ
RP
Stan realizacji celów SZ NATO i UE
Sprawozdania z realizacji celów SZ
NATO i UE w SZ RP.
Działania bieżące w zakresie realizacji
Celów SZ NATO i UE
Współdziałanie SZ RP Z NATO i UE
Działania operacyjne SZ RP
Rozwój rodzajów wojsk i służb własnych

Działalność rozpoznawcza
Dokumenty normujące i
60610 ukierunkowujące działalność
rozpoznawczą
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B5
X
B5
B10
X
X
B10
Bc
B10
A
X
B10
B10
B10
X
B10
Bc
X
B10
B10
B5
Bc
A
X
A
X
B15

Uwagi

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd
60611
60612
60613
60614
60615
60616
60617
60618
6062
60620
60621
60622
6063
6064
6065
6066
60660

Hasła klasyfikacyjne
Dokumentacja sprawozadawczoinformacyjna z działalności
rozpoznawczej
Rozpoznanie ogólnowojskowe
Rozpoznanie geoprzestrzenne
Rozpoznanie radioelektroniczne
Rozpoznanie rodzajów wojsk
Rozpoznanie z otwartych źródeł
Studia Teatrów Zainteresowania
Zabezpieczenie środowiskowe
Obrona i ochrona wojsk własnych
Ochrona obiektów szczególnie ważnych
dla bezpieczeństwa i obronności
państwa
Ochrona fizyczna obiektów
Ochrona techniczna obiektów
Działania systemu obrony
przeciwrakietowej
Działania psychologiczne
Walka elektroniczna
Działalność systemu logistycznego
Funkcjonowanie podsystemów
logistycznych

60661 Zabezpieczenie wojsk na terenie kraju

607
608

Zabezpieczenie logistyczne PKW, SON,
GB oraz innych jednostek
(komponentów) działających poza
60662
granicami państwa lub w składzie
dowództw (jednostek)
międzynarodowych na terenie
6067
Działania niekinetyczne
Działania związane z reagowaniem
6068
kryzysowym
Ruch wojsk
Współdziałanie z innymi służbami w
zakresie działalności operacyjnej
6080

6081
6082
6083
6084
6085

Materiały rozpoznawczo-wywiadowcze
Współdziałanie z Służbą Wywiadu
Wojskowego
Współdziałanie z Służbą Kontrwywiadu
Wojskowego
Współdziałanie z Agencją
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Współdziałanie z Agencją Wywiadu
Współdziałanie z innymi podmiotami
krajowymi w zakresie działalności
operacyjnej
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Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

Uwagi

B10
B10
B10
B10
B10
B10
B10
B10
X
A
B5
B5
B10
B10
B10
X
B5
B10

B10

B10
B10
B5
X

B10

Korespondencja bieżąca z
SWW, AW, ABW, OMiA,
SKW, MSZ, OSW itp.

B15
B15
B15
B15
B15

MSZ, OSW, OMiA MON,
itp.

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd
6086
61
610
611
612
613
6130
6131

6132

614
6140
6141
6142
6143
615

Wspóldziałanie z podmiotami
zagranicznymi w zakresie działalności
operacyjnej
Gotowość bojowa i mobilizacyjna
Organizacja gotowości bojowej i
mobilizacyjne w resorcie obrony
narodowej.
Kierowanie mobilizacyjnym
rozwinięciem SZ RP
Zestawienie zadań resortu obrony
narodowej w zakresie militaryzacji
Planowanie mobilizacyjne
Plan mobilizacyjny
Plany uzupełniania mobilizacyjnego i
wojennego SZ RP
Planowanie i uzupełnianie jednostek
wojskowych środkami transportowymi i
maszynami pobieranymi z gospodarki
narodowej oraz świadczenia na rzecz
obrony
Zasoby rezerw osobowych
Plany gromadzenia zasobów rezerw
osobowych.
Przydziały mobilizacyjne żołnierzy i
pracowników
Decyzje i rozkazy personalno –
mobilizacyjne i mobilizacyjne
rozmieszczenie kadry zawodowej
Karty i tabliczki tożsamości
Działalność w obszarze gotowości
bojowej i mobilizacyjnej

X
A
B5
B5
X
A
A

B10

X
A
B5
B20
B5
X

Działania po wprowadzeniu wyższych
stanów gotowości bojowej SZ RP

B5

6151

Rozkazy mobilizacyjne

B25

6152

Kontrola działalności w zakresie
gotowości bojowej i mobilizacyjnej.

B10

6154

6155

6156
6157
6158

Zabezpieczenie logistyczne gotowości
bojowej i mobilizacyjnej
Mobilizacyjne uzupełnienie SZ RP
Utrzymanie przez jednostki wojskowe
gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz
wymaganych wskaźników
ukompletowania
System alarmowania resortu obrony
narodowej
Meldunki przekazywane przez jednostki
podległe
Ćwiczenia w których uczestniczy MON
Zarządzanie kryzysowe
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Uwagi

B15

6150

6153

616

Hasła klasyfikacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

B10
B5

B5

B5
B5
X
X

dot. również
przedsiębiorców
Meldunek o stanie
bojowym

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd
6160
6161
6162
617
62
7
70

Hasła klasyfikacyjne
System reagowania kryzysowego NATO
Krajowy system zarządzania
kryzysowego
System zarządzania krajowego resortu
ON
Zobowiązania sojusznicze
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
resortu ON
SŁUŻBA ZDROWIA
Działalność służby zdrowia

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej
B10

Uwagi

B10
B10
A
BE10
X
X

700

Organizacja zabezpieczenia medycznego

B10

Sprawozdania z medycyny
pracy, dokumentacja
personalna dotycząca
wpisu do rejestru lekarzy,
pielęgniarek/pielęgniarzy

701

Profilaktyka i lecznictwo

B5

Pisma dotyczące
orzecznictwa

702

Dokumentacja medyczna

X

7020

Wnioski o dofinansowanie wyrobów
medycznych

B20

7021

Wniosek o dofinansowanie świadczeń
medycznych niezakwalifikowanych jako
gwarantowane

B20

71

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do
rejestrów lekarzy,
pielęgniarek/pielęgniarzy
Decyzje organów pierwszej instancji
Decyzje organów drugiej instancji
Wojskowa Inspekcja Sanitarna

72

Wojskowa Inspekcja Farmaceutyczna

B5

73
74

Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna
Działalność psychologiczna
Psychologia społeczna
Psychologia służby i pracy
Psychologia kliniczna i ochrony zdrowia
psychicznego
Działalność z obszaru pielęgniarstwa i
ratownictwa medycznego
Analizy, wytyczne, koncepcje i inne
rozwiązania systemowe w obszarze
pielęgniarstwa i ratownictwa
medycznego

B5
X
B5
B5

7022
703
704

740
741
742
75

750
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B20
B5
A
B5

B5
X

B5

Zaświadczenia lekarskie,
protokół powypadkowy i
orzeczenia lekarskie
komisji
Zaświadczenia lekarskie,
protokół powypadkowy i
orzeczenia lekarskie
komisji

Symbole klasyfikacyjne
I rząd II rząd III rząd IV rząd V rząd

751

752

753

76

760

77

Hasła klasyfikacyjne

Nadzorowanie zgłaszania jednostek
podległych i nadzorowanych przez MON
do elektronicznego Rejestru Jednostek
Współpracujących z systemem
Państowe Ratownictwo Medyczne
Organizacja i przebieg szkoleń z
kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz
współpraca z Koordynatorem
Ratownictwa Medycznego MON
Korespondencja z Konsultantami
Krajowymi ds. obronności oraz
instytucjami/podmiotami cywilnymi
działającymi na rzecz pielęgniarstwa i
ratownictwa medycznego
Działalność konsultantów w ochronie
zdrowia
Powoływanie/odwoływanie
konsultantów krajowych ds. obronności
oraz konsultantów wojskowej służby
zdrowia

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

B5

B5

B5

X

B10

761

Umowy o realizacje zadań przez
konsultantów krajowych ds. obronności

B10

762

Raporty roczne z realizacji zadań
konsultantów krajowych ds. obronności.

B10

763

Sprawozdania i opinie konsultantów
krajowych ds. obronności oraz
konsultantów wojskowej służby zdrowia

B10

Publiczna służba krwi w resorcie ON

B10
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Uwagi

