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STATUT  
ARCHIWUM GŁÓWNEGO AKT DAWNYCH  

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum 
polskim. Zostało powołane dekretem księcia warszawskiego Fryderyka 
Augusta z dnia 2 września 1808 r. jako Archiwum Ogólne Krajowe. 
Archiwum Główne Akt Dawnych jest archiwum o charakterze 
centralnym z podstawowym zasobem do badań historii Polski i krajów 
ościennych od średniowiecza po początki XX wieku. Przechowywane są 
tu najważniejsze dokumenty i akta polskiej państwowości okresu I 
Rzeczypospolitej, władz Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 
oraz archiwalia wielkich rodów magnackich.  
I. Postanowienia ogólne  
§ 1. Archiwum Główne Akt Dawnych, utworzone dekretem księcia 
warszawskiego Fryderyka Augusta z dnia 2 września 1808 r. (Rada Stanu 
Księstwa Warszawskiego, akta spraw sygn. 339, k.5), zwane dalej 
„Archiwum Główne” jest archiwum o charakterze centralnym. Archiwum 
Główne działa na podstawie:  





 

Regulamin pracy w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych w Warszawie z dnia 1 

kwietnia 2007 r. 
  

I. Postanowienia ogólne  
§ 1  
Regulamin pracy ustala organizację i 
porządek w procesie pracy w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie oraz 
związane z tym prawa i obowiązki 
pracodawcy i pracowników  



 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

ARCHIWUM GŁÓWNEGO AKT DAWNYCH w WARSZAWIE z 

dnia 1 grudnia 2008  

Przepisy wstępne  

§ 1  

1. Do zakresu działania i zadań Archiwum Głównego Akt 

Dawnych w Warszawie należą sprawy określone w:  

–ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, zwanej dalej Ustawą (Dz. U. z 2006 

r., nr 97, poz. 673 z późn. zm.),  

–statucie nadanym zarządzeniem Nr 33. Naczelnego 

Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie nadania statutu Archiwum Głównemu Akt 

Dawnych w Warszawie, zwanym dalej Statutem,  

–innych aktach prawnych dotyczących działalności 

archiwalnej,  

2. Ramową organizację Archiwum Głównego Akt Dawnych w 

Warszawie określa Statut.  



Finanse 

? ? ? 
Wydatki 
•Osobowe 
 –SC 
 –„niemnożnikowcy” 
 –PEFRON 
•Rzeczowe 
 –Media & usługi 
•Inwestycyjne 



Budżet zadaniowy 

David Osborne 

Reinventing Government 



• Analiza budżetu państwa – niezmienny od lat 
– Może jakieś pozycje nie są potrzebne???? 

• A jak to jest w korporacjach: 
– Rząd = zarząd 

– Parlament = rada nadzorcza 

– Obywatele = akcjonariusze  

• W korporacjach budżetu się nie nowelizuje co 
rok tylko buduje od początku według 
aktualnych zadań i priorytetów 



• Przykład delegacji 
– im więcej podpisów tym bardziej rozmyta 

odpowiedzialność (automatyzm podpisu) 

– „wszyscy się kontrolują nawzajem, czyli nikt za nic 
nie odpowiada” 

• Bon szkolny 

• Im większa konkurencja ty większa 
efektywność 

• Rezultaty 





Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Charakterystyka funkcji 
Kultura i zasoby dziedzictwa kulturowego stanowią szczególny czynnik, który 
wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju w Europie i na świecie. 
Kultura jest także podstawowym elementem rozwoju społeczno-
gospodarczego. W sferze kultury i dziedzictwa narodowego niezwykle istotne 
jest realizowanie zadań związanych z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją 
materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację, konserwację oraz 
adaptację obiektów zabytkowych. Znaczące w tym obszarze jest prowadzenie 
działań wspierających budowę i modernizację obiektów, które pozwalają na 
upowszechnianie dóbr kultury narodowej oraz jej odpowiednią promocję, co 
służy integracji i wymianie międzynarodowej, a ponadto przyczynia się do 
uzupełniania oferty turystycznej kraju. Ważne w tym obszarze działalności 
państwa jest prowadzenie prac i realizacja zadań mających na celu wsparcie i 
promowanie wybitnych twórców narodowych, których osiągnięcia i dzieła są 
istotnym elementem podnoszącym atrakcyjność kraju na arenie 
międzynarodowej. Istotne jest również podejmowanie działań wspierających i 
wspomagających inicjatywy edukacyjne, wychowawcze i artystyczne, 
promujące postawy patriotyczne i popularyzujące wydarzenia i postacie istotne 
dla dziedzictwa narodowego. 



Zakres przedmiotowy 
 
•świadczenie usług kulturalnych, 
•administrację spraw kultury i sztuki, nadzór i regulację placówek kulturalnych, 
•funkcjonowanie i wsparcie instytucji kultury i sztuki (bibliotek, muzeów, galerii sztuki, 
teatrów, sal wystawowych, pomników, zabytków, itp.), 
•produkcję, realizację i wsparcie imprez kulturalnych w kraju i za granicą (koncertów, produkcji 
scenicznych i filmowych, pokazów sztuki itp.) oraz uroczystości państwowych, 
•inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i 
państwowej, 
•nadzór nad sprawami miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników 
zagłady i ich stref ochronnych, 
•wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony 
zabytków, 
•udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie indywidualnych artystów, pisarzy, 
projektantów, kompozytorów oraz innych osób prowadzących działalność artystyczną lub 
organizacji prowadzących promocję działalności kulturalnej, 
•administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: 
formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, 
programów i budżetów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, 
•przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących 
świadczenia usług kulturalnych, 
•informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego. 





KoZa  
(non nostra) 

•Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań 
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i 
zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest 
zapewnienie, iż działalność jednostki prowadzona 
będzie skutecznie oraz zgodnie z przepisami prawa. 
•Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wprowadzające 
obowiązek zapewnienia kontroli zarządczej w 
jednostkach sektora finansów publicznych. 



KoZa 
 

Definicja kontroli zarządczej określona 
została w art. 68 ust. 1. ustawy: "kontrolę 
zarządczą w jednostkach sektora finansów 
publicznych stanowi ogół działań 
podejmowanych dla zapewnienia realizacji 
celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 
efektywny, oszczędny i terminowy". 



KoZa 
 

Zgodnie z art. 69 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych minister finansów ogłosił w formie 
komunikatu standardy kontroli zarządczej. 
Standardy zebrane zostały w grupy:  
A – Środowisko wewnętrzne,  
B – Cele i zarządzanie ryzykiem,  
C – Mechanizmy kontroli,  
D – Informacja i komunikacja,  
E – Monitorowanie i ocena. 



Ulrich Beck  
ur. 15 maja 1944 w Słupsku, zm. 1 stycznia 2015 w Berlinie 



• Niebezpieczeństwo jest do przewidzenia. 
Ryzyko jest nie do przewidzenia, póki się nie 
objawi. 

• „Próbujemy zgadnąć, co się może wydarzyć, 
ale wszystkich ewentualności nie sposób 
przewidzieć. To jest istota ryzyka.” 

• „Nauka i wiedza, obiecując pewność, 
produkują jeszcze większą niepewność .” 



bella omnium contra omnes 

Thomas Hobbes 
1588-1679 











Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w 
szczególności: 
•zgodności działalności z przepisami prawa oraz 
procedurami wewnętrznymi, 
•skuteczności i efektywności działania, 
•wiarygodności sprawozdań, 
•ochrony zasobów, 
•przestrzegania i promowania zasad etycznego 
postępowania, 
•efektywności i skuteczności przepływu 
informacji, 
•zarządzania ryzykiem. 





Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. 
Poz. 1020 

USTAWA 
z dnia 22 czerwca 2016 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw1), 2) 
Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 oraz 
z 2016 r. poz. 831 i 996) wprowadza się 
następujące zmiany: 



Prawo zamówień publicznych 
•Zamówienia publiczne od 14.000 euro 
–Art. 4. Ustawy nie stosuje się do: 
•8) zamówień i konkursów, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 14.000 euro; 
– Art. 5. 1. W postępowaniach o udzielenie 
zamówień, których przedmiotem są usługi: 
•10) w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, z 
wyjątkiem usług kablowej sieci radiowej i 
telewizyjnej - zamawiający może nie stosować 
przepisów ustawy dotyczących ….. wyboru trybu 
zamówienia 



Art. 5. 1. W postępowaniach o udzielenie zamówień, 
których przedmiotem są usługi: 
• 1) w zakresie ochrony osób i mienia, z wyjątkiem 
związanych z konwojowaniem pieniędzy i kosztowności, 
• 2) socjalne, 
• 3) hotelarskie lub restauracyjne, 
• 4) transportu kolejowego, 
• 5) transportu morskiego lub żeglugi śródlądowej, 
• 6) prawnicze, 
• 7) rekrutacji lub pozyskiwania personelu, 
• 8) szkoleniowe lub edukacyjne, 
• 9) zdrowotne, 
• 10) w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, z wyjątkiem 
usług kablowej sieci radiowej i telewizyjnej, 
• 11) detektywistyczne, 
• 12) związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki 
leśnej 



Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień 
•Przetarg nieograniczony po publicznym ogłoszeniu 
–oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy 
•Przetarg ograniczony po publicznym ogłoszeniu 
–wszyscy wykonawcy składają wnioski, a oferty mogą składać 
wykonawcy zaproszeni do składania ofert 
•Negocjacje z ogłoszeniem po publicznym ogłoszeniu 
–zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w 
postępowaniu do składania ofert wstępnych nie zawierających ceny, 
prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert 
•Dialog konkurencyjny po publicznym ogłoszeniu 
–zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, 
a następnie zaprasza ich do składania ofert 
•Negocjacje bez ogłoszenia 
–zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia 
publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie 
zaprasza ich do składania ofert 



Zamówienie z wolnej ręki 
–w którym zamawiający udziela zamówienia po 
negocjacjach tylko z jednym wykonawcą 
•Zapytanie o cenę 
–zamawiający kieruje pytanie o cenę do 
wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza 
ich do składania ofert 
–Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, 
który zaoferował najniższą cenę. 
•Licytacja elektroniczna 





USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r.  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych 
•Art. 19. 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn 
naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez 
ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 
•2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych ponosi osoba, której można przypisać winę w 
czasie popełnienia naruszenia. 
•3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych ponosi także osoba, która wydała polecenie 
wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów 
publicznych. 



Sprawozdania 
 

Zebranie kierowników 
12 I 2012 





CZ. 1 
–Liczby tabelki 1-5 ? 
–Tabela 1.5: opisy „kilka lat” 
•CZ. 2 CLKA 
–2.3 profilaktyka konserwatorska 
•CZ. 4 
–4.6 współpraca z innymi placówkami 
–Popularyzacja 
•CZ. 5 
–Publikacje etc. 
•CZ. 11 
–Zgodność z KM 
–Dodać Zebrania naukowe 
•CZ. 12 
–Bazy danych (uzupełnić, poprawić) 









Na kłopoty …..Bednarski czyli 
 
 

Statut 
Stowarzyszenia Miłośników 

Dawnych Dokumentów "Archivum 
Patriae" 







 14 – 18 listopada 1965 r.  
Historia oddział pułkownika 
Hala Moore'a. 
400 amerykańskich 
żołnierzy otoczonych  
przez ok. 2000 żołnierzy 
Vietcong’u w dolina rzeki La 
Drang. … 


