
ZARZĄDZENIE nr 15 / 2017  

Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie  

z dnia 28 lutego 2017 r. 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2015 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w 

Lublinie z dnia 04 września 2015 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego 

rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum 

zakładowego w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 
 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 poz. 1506) oraz § 7 ust. 1 pkt 8 Regulaminu 
Organizacyjnego Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie nadanego zarządzeniem Nr 29/11/2014 
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. z późn. zm. zarządzam, co następuje: 

 

§1 

W Zarządzeniu Nr 41/2015 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia  
04 września 2015 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt 
oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Miejskim Urzędzie 
Pracy w Lublinie, zwanego dalej „Zarządzeniem nr 41/2015", wprowadza się następujące 
zmiany: 
 

1) w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia  

nr 41/2015 wprowadza się nowe symbole i hasła klasyfikacyjne zgodnie z załącznikiem do 

niniejszego Zarządzenia. 
 

§2 

Nadzór nad przestrzeganiem oraz właściwym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej  

i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie powierza się 

Zastępcy Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego i archiwiście. 
 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

                 Dyrektor 

         Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

          mgr Katarzyna Kępa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do zarządzenia nr 

15/2017  

Dyrektora MUP w Lublinie  
z dnia 28 Iutego2017 r. 

 

 

Symbole klasyfikacji akt Hasła klasyfikacyjne akt Komórka W Uwagi 

   merytory innych  

   czna komórk  

    ach  
1 2 3 4 5 6 7 8 

 71   Rejestracja bezrobotnych lub osób    

    poszukujących pracy    

  710  Akta osobowe bezrobotnego 
 

B50 -  

  711  Ustalenie statusu bezrobotnego i prawa B50 - W tym ewidencja w formie 

    do zasiłku   systemu informatycznego; 

       okres przechowywania liczy się 

       od daty zakończenia sprawy 

  712  Rejestracja osób poszukujących pracy 
 

B50 - j.w. 

  713  Rejestracja niepełnosprawnych jako osób B50 - j.w. 

    bezrobotnych lub poszukujących pracy 
 

   

  714  Odwołania od decyzji Urzędu B10 - w tym rejestr; decyzje odkłada 

       się do akt osobowych 

       bezrobotnego 

  715  Rejestr wydanych zaświadczeń dla osób B5 -  

    bezrobotnych i poszukujących pracy 
 

   

  716  Informowanie jednostek zewnętrznych o B2 - np. ZUS. Policja itp. 

    osobach zarejestrowanych w Urzędzie 
 

   

  717  Udzielanie odpowiedzi na pisma BE2 - zakłady pracy, stowarzyszenia, 

    wpływające od osób fizycznych   itp. - obejmuje sprawy 

       niezwiązane bezpośrednio z 

  718  Udzielanie odpowiedzi na pisma BE2 - aktami innych klas wykazu akt 

    wpływające od instytucji krajowych,    

    organizacji i jednostek zewnętrznych    


