NACZELNA DYREKCJA
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Departament Kształtowania
Narodowego Zasobu Archiwalnego

Informacja nr 27
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie sposobu klasyfikacji spraw
dotyczących rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków
związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Ze względu na brak w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy
i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącym
załącznik

nr

2

do

rozporządzenia

Prezesa

Rady

Ministrów

z

dnia

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67
i Nr 27, poz. 140), odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu rządowego programu wsparcia
rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego,
proponujemy, aby ww. akta klasyfikować w grupie rzeczowej oznaczonej symbolem 8250 –
„Zasiłki rodzinne

i dodatki do zasiłków rodzinnych”. Jest ona bowiem najbliższym

merytorycznie zagadnieniem do wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start”
(Dz. U. poz. 1061) świadczenia. Zarówno zasiłek rodzinny i świadczenie rodzicielskie stanowią
wsparcie dla rodzin z dziećmi.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 2d ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent
miasta), starosta, marszałek województwa lub wojewoda,

w porozumieniu z dyrektorem

właściwego dla ich siedziby archiwum państwowego, w drodze zarządzenia, mogą dokonać
uzupełnienia jednolitych rzeczowych wykazów akt, o których mowa w ust. 2b pkt. 2, jeżeli jest to
niezbędne dla klasyfikacji nowych zadań i nie narusza konstrukcji klasyfikacji; w przypadku
organów zespolonej administracji rządowej

w województwie

uzupełnienia jednolitych

rzeczowych wykazów akt wojewoda dokonuje na wniosek tych organów.
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