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KARTA USŁUG  KU/BBZ/6, w. 2 
  

Nazwa usługi / 
sprawy: 

Udostępnienie akt będących w zasobie archiwum zakładowego Urzędu 
Miejskiego w Słubicach: 
 

Komórka 
organizacyjna: 

Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 
 

Osoby prowadzące 
sprawę:  
 

Zbigniew Suchacki 
Podinspektor archiwista 
 

Nr pokoju: 
Nr telefonu: 
e-mail: 

225   lub          ul. Krótka 8 (parter) 
95 737 20 55;  95 758 23 61  
zbigniew.suchacki@slubice.pl 

Wymagane 
dokumenty: 

Wykaz załączników składanych wraz z wnioskiem o udostępnienie akt 

będących w zasobie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Słubicach:  
1) pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy w imieniu innej osoby lub 

instytucji (zakładu pracy). 

Opłaty: 1) złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem 
pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty 
skarbowej). 

2) od każdej uwierzytelnionej strony kserokopii wydanego dokumentu - 5 zł. 

Opłata uiszczona w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w 
Słubicach: Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Słubice nr 18 8369 0008 
0070 2454 2000 0010, zwolnienia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. 

Termin realizacji: Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wpływu wniosku.  
W sprawach szczególnie skomplikowanych lub czasochłonnych termin ten 
może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca. 

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje  

Odbiór dokumentu: O formie odbioru decyduje wnioskodawca 
Odbiór może nastąpić  w jednej z dwóch form: 
- osobiście przez wnioskodawcę, 
- za pośrednictwem poczty lub dokonanie wglądu do akt w archiwum. 

Informacje 
dodatkowe: 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub danych mogących wskazać 
dokumenty źródłowe wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 
 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia  14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym                 
i archiwach (Dz. U. z 2011r. Nr 123, poz.698 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
z 2014r., poz. 782 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.       
z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.              
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w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
(Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz.67 z późn. zm.), 

 

Pliki do pobrania: Wniosek o udostępnienie akt będących w zasobie archiwum zakładowego 
Urzędu Miejskiego w Słubicach  link 

Opracował (a): 
Imię i nazwisko 
Zbigniew Suchacki 
Data: 19.03.2013r. 
 

Zaktualizował (a): 
Imię i nazwisko 
Zbigniew Suchacki 
Data: 27.01.2015r. 
Podpis: 

Zatwierdził (a): 
Imię i nazwisko 
Roman Filończuk 
Data: 27.01.2015r. 
Podpis: 
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