
ZARZĄDZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 2 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uzupełnienia dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. jednolitego rzeczowego wykazu akt organów 

zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy 

Na podstawie art. 6 ust. 2d ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020, poz. 164), w porozumieniu z Dyrektorem 
Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. zarządza się co następuje: 

§ 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w 
województwie i urzędów obsługujących te organy, stanowiący załącznik nr 5 do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) uzupełnia się o 
nowy symbol i hasło klasyfikacyjne czwartego rzędu w brzmieniu: 

Symbole klasyfikacyjne 

I II III IV Hasło klasyfikacyjne 
Oznaczenie 

kategorii 
archiwalnej 

   7128 Nadzór nad wprowadzeniem do obrotu nawozów, 
nawozów oznaczonych znakiem ,,NAWÓZ WE’’ 
oraz środków wspomagających uprawę 

BE10 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie dla dokumentacji 
powstającej i napływającej do podmiotu po dniu podpisania zarządzenia. 

   

   

Wojewoda Lubuski 
 
 

Władysław Dajczak 

Id: 9707DD68-AF25-493E-A70B-B30FCF0AE36A. Strona 1



 
DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 
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