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INSTRUKcJA oBlEGu DorunłrNTow

w Stowarzyszeniu Biznes-Nauka-Samorząd,,Pro Silesia"
z siedzibą w Katowicach
Rozdział

!,

POSTANOW!ENlA OGOLNE

1. lnstrukcja obiegu dokumentów określa zasady i tryb wykonywania czynności

2,

3.

kancelaryjnych w Stowarzyszeniu Biznes-Nauka-Samorząd ,,Pro Silesia"
w Katowicach, zwanym dalej Stowarzyszeniem.
Do podstawowych czynności kancelaryjnych nalezy:
przyjmowanie i rozdział korespondencji i przesyłek,
- sporządzanie pism,
- prowadzenie ewidencji przyjmowania iwysyłania pism,
- przyjmowanie i nadawanie wiadomości przekazywanych pocztą
elektroniczną,
Czynnościkancelaryjne w placówce wykonują pracownicy administracji
Stowarzyszenia.

Rozdział ll. PRZYJMOWAN|E I OB|EG KORESPONDENCJ!

1, Korespondencję przyjmuje biuro Stowarzyszenia w Katowicach lub Brukseli,
ktore ją rejestruje nadając jej kolejny numer oraz dodatkowo odpowiednio

2.
3,

4.
5.
6.
7.

oznaczenie literowe K (dla biura w Katowicach) oraz B (dla biura w Brukseli).
Korespondencja, jaka jest skierowana do biura w Brukseli jest dodatkowo
przesyłana w formie elektronicznej (skan dokumentu) do biura w Katowicach,
w celu uwzględnienia jej Ęestracji w biurze Brukseli,
Biuro Stowarzyszenia otwiera wszelkie przesyłki zzastrzeżeniem:
- adresowane imiennie - przekazuje się je adresatom,
- wańościowe lub stanowiące tajemnicę słuzbową przekazuje się
właściwejosobie,
Po otwarciu kopeńy stwierdza się:
czy nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego
czy dołączone sązałączniki
Korespondencję mylnie doręczoną biuro zwraca do urzędu pocztowego
lub punktu wymiany korespondencji.
Potwierdzenie otrzymania pisma biuro wydaje na żądanie składającego
pismo.
Na korespondencji biuro umieszcza datę wpływu i parafę osoby
przyjmującej.
Po wykonaniu powyzszych czynności biuro segreguje korespondencję
i przekazuje odpowiednim osobom.

-

Rozdział !Il. PRZEKAZYWANlE KORESPONDENCJl OSOBOM FUNKCYJNYM
1

.

Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia lub Wiceprezesom Zarządu przekazuje
się następującą korespondencję:
- adresowaną bezpośrednio do tych osob funkcyjnych,
- dotyczącą spraw o charakterze reprezentacyjnym,

_
2.

zastrzeżonądla Prezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu,
dotyczącą organizacJi, zakresu działań izasad funkcjonowania
Stowarzyszenia,
protokĄ lub zlecenia pokontrolne przeprowadzone przez uprawnione

organy kontrolne.
Dyrekto rowi Zarządzającemu u b n nej osob ie od powiedzia nej za bieżące
p rowadzen ie d ziała n ościStowa rzys zenia b u ro przekazuje ko respo nd en cję
imiennie do niego adresowaną,
dotyczącą prowadzonych spraw zgodnie z podziałem zadań,
kompetencji i odpowiedzialności,
doĘcząca biezącej działalnościStowarzyszenia, inną niż określona
povvyzej w pkt ll!.1.
zastrzeżonądla Dyrektora Zarządzającego.
l
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Rozdział lV, CZYNNOSCI KANCELARYJNE BIURA (SEKRETARIATU)
biura przyjmuje korespondencję, rejestruje jąoraz przekazuje
odpowiednio osobom wskazanym w Rozdziale lll.
Korespondencję zwróconą przez Prezesa Zarządu biuro dzieli na:
korespondencję podlegającązałatwieniu przezjednego z
Wiceprezesów lub Dyrektora ZarządzĄącego lub inną osobę
od powiedzialną za p rowadze n ie b iezącej d zi ała n ościStow arzy szenia,
podlegalącązałatwieniu przez inne osoby - korespondencję tę biuro
przekazuje właściwejosobie za potwierdzeniem w księdze
korespondencji.

1. Pracownik

2,

-
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Rozdział V. WEWNĘTRZNY OBIEG DOKUMENTOW

1. W Stowarzyszeniu obowiązuje system kancelaryjny uwzględniający

następujące rodzaje akt:
1 ) ko respondencj a an tiązana z bieżąca statutową dzi ała n ością
Stowarzyszenia (DS),
2) pozostała korespondencja m,tiązana z działalnościąStowarzyszenia (DP)
Spis spraw zakłada się na każdy rok oddzielnie, Dopuszcza się prowadzenie
teczek przezokres dłuższy niz jeden rok.
Spls spraw prowadzi się w pisemnej ewidencji, zawierającej następujące
dane: numer pisma, temat pisma, osobę/instytucję przysyłającą pismo, datę
wpływu, ew. informację do kogo przekazano pismo celem dalszego.
prowadzenia sprawy,
Nie podlegają rejestracji:
publikacje
foldery reklamowe
ogłoszenia iafisze itp,
potwierdzeniaodbioru
Faktury i inne dokumenty księgowe
Zaproszenia, życzenia i inne pisma o podobnym charakterze.
l

2,

3.
4,

-

Rozdział Vl . ZAŁATW|AN|E SPRAW

1. Przy

pisemnym załatwianiu spraw stosuje się następujące formy:

2

- Odręczną,
- Korespondencyjną,
- inną, w tym np. pocżą elektroniczną.
3. Załatwlanie spraw może być:
- tymczasowe, gdy zachodzi potrzeba postępowania
- ostateczne.

4,

wyjaśniającego,

Sprawy załatwia się według kolejnościich wpływu i stopnia pilności.

Rozdział Vll. WYSYŁANIE l DORĘCZANIE PISM.

1. Korespondencja moze

byó przekazryana odbiorcy w postaci pisma

wysłanego:
przesyłką listową, w razie potrzeby z potwierdzeniem odbioru,
pocztaelektroniczną,
poprzez składanie pism w biurach podawczych / sekretariatach /
kancelariach ogólnych adresatów,
dokumenty związane ze sprawami kadr i płac oraz dokumenty
księgowe i wynikające z przepisow o rachunkowości- składa się
w biurze rachunkowym obsługującym Stowarzyszenie,
pozostałe dokumenty składa się u osob prowadzących dane sprawy
w Stowarzyszeniu.
Pisma wysłane powinny być opatrzone podpisami wraz z oznaczeniem osoby
(osób) podpisującej(ych) pisma.
Sprawy załatwione wysyła się niezwłocznie.

-
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2.
3.

Rozdział

Vlll.

PRZECHO\^/\Ą/VANIE AKT

Akta spraw przechowuje się w biurze Stowarzyszenia.

Rozdział IX. PRZEKAZYWANIE AKT DO ARCHIWUM
akt spraw ostatecznie zakończonych prowadzone jest
archiwum Stowarzyszenia lub akta przekazuje się podmiotowi zewnętrznemu,
uprawnionemu zgodnie z właściwymiprzepisami prawa do prowadzenia
działalnościarchiwalnej.
Przekazryanie akt odbywa się na podstawie spisu po uporządkowaniu akt,
Przez uporządkowanie akt rozumie się:
opisanie teczek na ich zewnętrznej stronie
ponumerowanie teczek iwpisanie ich do Ęestru archiwum
do
W razie Stowarzyszenia pzekazuje się materiały archiwalne /kategorii
państwowego,
właściwegoarchiwum
a dokumentację archiwalną /kategorii B/
podmiotowi zewnętrznemu, uprawnionemu zgodnie z właściwymiprzepisami
p rawa do p rowad zenia działalnościarch iwhl nej.

1. W celu przechowywania

2.
3.
4.
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Rozdział X. NADZOR NAD WYKONYWAN|EM CZYNNOSC! KANCELARYJNYCH

prawidłowym wykonywaniem czynnościkancelaryjnych należy
do obowiązkow Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub osoby przez niego
upowaznionej i polega on na dopilnowaniu, aby korespondencja docierały
ych osob w celu umozliwienia im zapoznania się z ich treścią.
do zai
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