
Załącznik do Zarządzenia Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 6/2013 z dnia 15 grudnia 2013 r. 

 

Zasady sporządzania, obiegu, przechowywania i archiwizacji dokumentów 

Parlamentu Samorządu Studentów oraz Zarządu Samorządu Studentów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

I. Definicje i zasady ogólne 

 

1. Niniejsze zasady, zwane dalej instrukcją kancelaryjną, dotyczą sporządzania, 

obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów Parlamentu 

Samorządu Studentów UAM i jego jednostek wewnętrznych oraz Zarządu 

Samorządu Studentów UAM. 

 

2. Instrukcję kancelaryjną stosuję się odpowiednio do: 

a) uchwał, 

b) zarządzeń, 

c) załączników do uchwał i zarządzeń, 

d) sprawozdań, 

e) protokołów, 

f) zaświadczeń, 

g) opinii, 

h) dokumentów księgowo-finansowych, 

i) korespondencji służbowej, 

j) innych dokumentów i pism. 

 

3. Wszystkie komórki organizacyjne Parlamentu oraz osoby pełniące funkcję 

jednoosobowe zobowiązane są do przestrzegania postanowień instrukcji 

kancelaryjnej i bieżącego prowadzenia dokumentacji. 

 

4. Dokumenty i pisma wewnętrzne oraz wychodzące, adresowane do organów 

i jednostek wewnętrznych UAM sporządza się na monochromatycznym, 
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papierze firmowym z zadrukiem w czerni, zgodnie z zasadami Systemem 

Identyfikacji Wizualnej UAM. 

 

5. Dokumenty i pisma wewnętrzne oraz wychodzące, adresowane do jednostek 

zewnętrznych sporządza się na kolorowym papierze firmowym, zgodnie 

z zasadami Systemem Identyfikacji Wizualnej UAM. 

 

6. Za prowadzenie tj. obieg, przechowywanie i archiwizację dokumentacji 

w zakresie dokumentów, o których mowa w pkt. 1 lit. a – g oraz lit. j 

odpowiedzialny jest Sekretarz Parlamentu. 

 

7. Za prowadzenie tj. obieg, przechowywanie i archiwizację dokumentacji 

w zakresie dokumentów księgowo-finansowych oraz korespondencji 

służbowej odpowiedzialny jest pracownik biura. 

 

8. Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji sprawuje Przewodniczący PSS. 

 

 

II. Sygnowanie dokumentacji 

 

1. Organom Samorządu Studentów UAM przydziela się następujące sygnatury 

identyfikacyjne: 

a) PSS – Parlament Samorządu Studentów UAM, 

b) ZSS – Zarząd Samorządu Studentów UAM. 

 

2. Jednostkom wewnętrznym Parlamentu przydziela się następujące dodatkowe 

sygnatury identyfikacyjne: 

a) P – Przewodniczący PSS UAM, 

b) W – Wiceprzewodnicząca PSS UAM, 

c) S – Sekretarz PSS UAM, 

d) KD – Komisja ds. Dydaktyki i Nauki, 
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e) KP – Komisja Prawna, 

f) KSE – Komisja Socjalno-Ekonomicznej, 

g) KM – Komisja ds. Marketingu, 

h) KPS – Komisja ds. Promocji Studiów, 

i) KI – Komisja ds. Informacji i Public Relations, 

j) KS – Komisja ds. Sportu, 

k) KK – Komisja ds. Kultury,  

l) KR – Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UAM, 

m) KW – Komisja Wyborcza Parlamentu Samorządu Studentów UAM, 

n) SK – Sąd Koleżeński Samorządu Studentów UAM. 

3. Jednostkom wewnętrznym Zarządu przydziela się następujące dodatkowe 

sygnatury identyfikacyjne: 

a) P – Przewodniczący ZSS UAM, 

b) W – Wiceprzewodnicząca ZSS UAM. 

 

4. Korespondencja służbowa wychodząca, sprawozdania, protokoły, opinie, 

zaświadczenia oraz inne dokumenty i pisma wewnętrzne oraz wychodzące 

podlegają sygnowaniu zgodnie z następującym schematem: 

NNN-X/RRRR/RRRR-Y 

gdzie NNN oznacza sygnaturę organu (PSS lub ZSS), X – numer kolejny 

pisma organu w danym roku akademickim, RRRR/RRRR – rok akademicki, 

Y – sygnaturę jednostki wewnętrznej. 

Sygnaturę umieszcza się w lewym górnym rogu na pierwszej stronie 

dokumentu. 

5. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 4. rejestrowana jest w rejestrze 

prowadzonym przez pracownika biura. 
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6. Uchwały Parlamentu podlegają sygnowaniu zgodnie z następującym 

schematem: 

„ Uchwała Parlamentu Samorządu Studentów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr XX/YYYY 

z dnia DD miesiąc RRRR r. w sprawie ….” 

 

gdzie XX – oznacz numer kolejny w danym roku kalendarzowym, 

YYYY – bieżący rok kalendarzowy, DD – dzień miesiąca podjęcia uchwały 

RRRR – rok kalendarzowy podjęcia uchwały. 

 

7. Uchwały Zarządu podlegają sygnowaniu zgodnie z następującym schematem: 

„ Uchwała Zarządu Samorządu Studentów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr XX/YYYY 

z dnia DD miesiąc RRRR r. w sprawie ….” 

 

gdzie XX – oznacz numer kolejny w danym roku kalendarzowym, 

YYYY – bieżący rok kalendarzowy, DD – dzień miesiąca podjęcia uchwały 

RRRR – rok kalendarzowy podjęcia uchwały. 

 

8. Zarządzenia Przewodniczącego Parlamentu podlegają sygnowaniu zgodnie 

z następującym schematem: 

„ Zarządzenie Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr XX/YYYY 

z dnia DD miesiąc RRRR r. w sprawie ….” 

gdzie XX – oznacz numer kolejny w danym roku kalendarzowym, 

YYYY – bieżący rok kalendarzowy, DD – dzień miesiąca podjęcia uchwały 

RRRR – rok kalendarzowy podjęcia uchwały. 

 

9. Uchwały i zarządzenia rejestrowane są w rejestrze prowadzonym przez 

Sekretarza, zawierającym: 

a) numer, 

b) datę podjęcia, 
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c) opis sprawy, 

d) nazwę organu wydającego. 

 

III. Przechowywanie dokumentacji 

 

1. Wszelka dokumentacja powinna być przechowywana w odpowiednio 

opisanych segregatorach lub teczkach. Przez odpowiednie opisanie rozumie 

się umieszczenie na segregatorze lub teczce: 

a) widocznej nazwy rodzaju przechowywanych w nich dokumentów 

b) roku lub lat, których dotyczą dane dokumenty 

 

Segregatory i teczki z dokumentacją powinny być przechowywane 

w odpowiednich warunkach, zabezpieczone przed działaniem czynników 

szkodliwych oraz przed dostępem ze strony osób niepowołanych. 

 

2. Oryginały uchwał i zarządzeń przechowuje się w oddzielnych odpowiednio 

opisanych segregatorach. 

 

3. Z wszelkich dokumentów wychodzących winna być sporządzona kopia, którą 

przechowuje się w odpowiednio opisanym segregatorze lub teczce. 

 

4. Dokumenty przychodzące przechowuje się w odpowiednio opisanym 

segregatorze lub teczce. 

 

IV. Dokumentacja księgowo-finansowa 

 

1. Dokumentację księgowo-finansową sporządza się, sygnuje, opisuje 

i przechowuje się zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 42/2012/2013 

Rektora UAM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji 
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o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów księgowo – finansowych oraz 

instrukcji kasowej. 

 

2. Z każdego dokumentu księgowo-finansowego sporządza się kserokopię, którą 

przechowuje się w odpowiednio opisanym segregatorze. 

 

3. Rachunki i faktury dostarczane przez członków samorządu winny być 

doręczane pracownikowi biura osobiście lub do przegródki pocztowej 

w kopercie, na której umieszcza się adnotację zawierającą: 

a) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny osoby odbierającej 

rachunek lub fakturę, 

b) nr rachunku bankowego, na który dokonany ma być zwrot poniesionych 

kosztów w przypadku opłacenia rachunku ze  środków prywatnych, 

c) bankowy dowód wpłaty lub przelewu, w przypadku płatności dokonanej 

ze środków prywatnych w postaci płatności kartą lub przelewem, 

d) opis powodu z jakiego poniesiono koszty, 

e) nr ZP, umowy lub innego dokumentu finansowego jeżeli dotyczy. 

 

Rachunki i faktury muszą zawierać informację o sposobie płatności oraz 

podpis osoby odbierającej dokument od podmiotu który go wystawił. 

 

 

 

 

  


