
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 591/09 
Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 18 grudnia 2009 

ROZBUDOWA JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT 

DLA URZĘDU MIASTA SZCZECIN 

 
 
 

L.p. 

 
Symbole klasyfikacyjne 

  

  
Hasła klasyfikacyjne 

 
Kategoria archiwalna 

 

 
Uwagi 

 II  III  IV  V   W komórce  W innych  
 Stopnia  stopnia  stopnia  stopnia   macierzystej   komórkach   

  podziału  podziału
  

 podziału   podziału
  

    

1.    0727  Reprezentacja B-3 Bc w tym krajowa 
2.    1212  Koszty szkolenia, rozliczenia, zwolnienia od kosztów B-5 Bc w tym B-Ex umowy na szkolenia (kursy, 

negocjacje) ze środków unijnych.  
x – liczba lat przechowywania określona 
w odrębnych przepisach (np. w umowie 
w sprawie przyznania środków). 
Okres przechowywania liczy się od daty 
zakończenia realizacji projektu. 

3.    1222  Kursy B-5 Bc Protokoły i świadectwa – zob. hasło 1232 
(kat.B-50); 
w tym BE-x dla szkoleń (kursów) ze środków 
unijnych.  
x – liczba lat przechowywania określona 
w odrębnych przepisach (np. w umowie 
w sprawie przyznania środków). 
Okres przechowywania liczy się od daty 
zakończenia realizacji projektu. 

4.   306   Zewnętrzna, bezzwrotna pomoc finansowa    
5.    3060  Środki pomocowe z Unii Europejskiej B-EX Bc x – liczba lat przechowywania określona 

w odrębnych przepisach (np. w umowie 
w sprawie przyznania środków). 
Okres przechowywania liczy się od daty 
zakończenia realizacji projektu. 
Dla każdego projektu prowadzi się odrębne 
teczki. 

6.    3061  Środki pomocowe z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu 
Finansowego 

B-EX Bc x – liczba lat przechowywania określona 
w odrębnych przepisach (np. w umowie 
w sprawie przyznania środków). 
Okres przechowywania liczy się od daty 
zakończenia realizacji projektu. 
Dla każdego projektu prowadzi się odrębne 
teczki. 



 
7.    3062  Krajowe środki pomocowe na realizację zadań własnych B-EX Bc x – liczba lat określona w odrębnych 

przepisach (np. w umowie w sprawie 
przyznania środków). 
Okres przechowywania liczy się od daty 
zakończenia  realizacji projektu. 
Dla każdego projektu prowadzi się odrębne 
teczki. 

8.     72200 Nabywanie nieruchomości i praw do zasobu A Bc  
9.    8187  Fundusz alimentacyjny B-10 Bc  

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 591/09 
Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 18 grudnia 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

L.p. 

 
Symbole klasyfikacyjne 

  

  
Hasła klasyfikacyjne 

 
Kategoria archiwalna 

 

 
Uwagi 

 II  III  IV  V   W komórce  W innych  
 Stopnia  stopnia  stopnia  stopnia   macierzystej   komórkach   

  podziału  podziału
  

 podziału   podziału
  

    

3.   1228  Służba przygotowawcza B-10  w tym: B-50 -świadectwo ukończenia służby, 
zaświadczenie o odbyciu służby, świadectwo 
zdania egzaminu z zakresu służby. 
Protokoły egzaminów - zob. hasło 1232 (kat. 
B-50). 

 


