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Jak dotąd Archiwum Akademii Medycznej w Krakowie nie doczekało się odrębnej li
teratury przedmiotu czy wzmianek w innych opracowaniach dotyczących archiwów (np. 
Archiwum UJ).

Zostało ono powołane jako składnica akt przy kancelarii ogólnej formalnie z dniem 4 I 
1950 roku. Zarządzenie wewnętrzne nr lw  sprawie organizacji wewnętrznej Biura Rektoratu 
Akademii Lekarskiej w Krakowie, szczegółowego podziału czynności i zakresu decyzji ustala
ło m.in., że „Kancelaria Ogólna obejmuje następujące sprawy: [...] 6) prowadzenie składni
cy akt, tj. czasowo przechowywanie akt załatwionych, wydzielanie, niszczenie zbytecznych 
1 przekazywanie do archiwum państwowego”1 [sic!]. Oprócz tego w uczelni znajdowała się 
odrębna „Składnica dowodów rachunkowych”2, której zadaniem było 1) sporządzanie spi
sów dowodów rachunkowych i 2) układanie i przechowywanie dowodów rachunkowych3. 
Zarządzenie to podpisał pierwszy rektor ówczesnej Akademii Lekarskiej w Krakowie -  prof. 
Tadeusz Rogalski, zatem jest on faktycznym kreatorem powstania komórki archiwalnej 
w ww. uczelni. Doprecyzował, że do „czasu wydania przez Ministerstwo Zdrowia przepisów 
kancelaryjnych mają analogiczne zastosowanie w Biurze Rektoratu przepisy Instrukcji Biu
rowej [...]”4 ministra oświaty (1946). Oznaczało to, że składnica akt przy kancelarii ogólnej 
AL (AM) działała od początku na podstawie przepisów dla resortu oświaty.

1 Zarządzenie wewnętrzne nr l  w sprawie organizacji wewnętrznej Biura Rektoratu Akademii Lekarskiej 
^  Krakowie, szczegółowego podziału czynności i zakresu decyzji (art. V, ust. 6). [Pismo Akademii Lekarskiej 
^  1- 58/50 z dnia 4 I 1950 roku]. Pismo znajduje się w zbiorze pt. Organizacja... w Archiwum UJ -  Oddział Akt 
Collegium Medicum.

1 Zarządzenie wewnętrzne nr 1..., art. IV, ust. 1-2.
3 Tamże.
* Por. Zarządzenie Ministra Oświaty z  dnia 10IX 1946 roku (Nr B Insp. 187/46) w sprawie instrukcji biurowej 

dla Kuratoriów Okręgów Szkolnych, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty z dnia 30 XI 1946 roku, nr 10,
Poz. 288.
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Przechowywanie akt w registraturze nie było dowolne, lecz uregulowane stosownym 
artykułem Instrukcji biurowej (1946)5. Akta należało przechowywać w registraturze 
w teczkach ułożonych w porządku alfabetycznym, według grup spraw z uwzględnieniem 
podziału rzeczowego, który był związany z podziałem czynności poszczególnych komó
rek organizacyjnych. Postanowiono (1946), że o przeznaczeniu dokumentu do danej tecz
ki decydowała „treść sprawy”. Urzędnicy musieli notować znaki, tj. numery teczek na 
pierwszej stronicy referatu z lewej strony na dole. Urzędnik odpowiedzialny za rejestrację 
akt musiał prowadzić alfabetyczne spisy teczek, tzw. registratury akt. Owe wykazy teczek 
powinny były być wywieszone w kancelariach w miejscach widocznych. Określono też 
(1946), że półki i szafy, które przeznaczono na akta, musiały być zaopatrzone w napisy 
orientacyjne, ułatwiające korzystanie z akt. Zdefiniowano przy tym pojęcie regestru alfa
betycznego. Określono (1946), że regestr alfabetyczny jest to planowe wyszczególnienie 
grup akt pozostających w toku pracy, które to grupy akt ułożono sposobem przedmioto
wym, według haseł. Stosowna komórka administracyjna ds. ogólnych miała obowiązek 
ustalić spisy teczek w porozumieniu z innymi właściwymi komórkami. Nie wolno było 
tworzyć nowych nazw teczek bez wiedzy i zgody odpowiedzialnej komórki, którą tu od
powiednio był Dział Ogólny AM. Stwierdzono (1946), że każdej pozycji alfabetycznego 
rejestru akt miała odpowiadać teczka, która zawierała akta danej kategorii. Dopuszczono 
do tego, aby sprawy, które występowały sporadycznie, ale za to w dużych ilościach, mo
gły być układane w registraturach grupami, w tzw. porządku bieżących numerów, przy 
czym pojedyncze akta jednej i tej samej sprawy nie mogły być rozłączone, ale musiano je 
układać pod numerem ostatniego wpływu danej sprawy6. Oznaczało to konieczność sca
lania spraw już na etapie registratury, a nie dopiero w archiwalnej składnicy akt. Obecnie 
nie istnieje możliwość nawet przykładowego ustalenia, czy faktycznie akta te scalano już 
w registraturze krakowskiej AM.

Czas przechowywania akt w registraturach uregulowano w Instrukcji biurowej odręb
nie7. Kancelaria była zobowiązana przechowywać wyłącznie te akta, które były potrzeb
ne do bieżącego urzędowania. Akta pozostałe, niepotrzebne do bieżącego funkcjonowania 
kancelarii, należało przechowywać w składnicy akt. Registrator był zobligowany oddawać 
do składnicy akt z końcem każdego roku kalendarzowego uporządkowane akta spraw za
łatwionych w kancelarii. Registrator powinien był oddawać więc corocznie z kancelarii do 
składnicy pewne kategorie akt warunkowo. Musiał on oddać z reguły akta sprzed trzech 
lat, jeśli układano je w porządku chronologicznym. Registrator musiał oddać akta spraw 
ostatecznie załatwionych sprzed dwóch lat, jeśli układano je według podziału rzeczowego. 
Obie wyżej wymienione kategorie akt registraturalnych miały być oddawane z kancelarii do 
składnicy akt pod warunkiem, że nie zachodziły inne okoliczności. Okres przechowywania 
akt w registraturze kancelarii mógł ulegać wydłużeniu albo skróceniu. Decydowały o tym:
1) charakter i specyfika akt, 2) potrzeby danej komórki organizacyjnej w uczelni. Decyzję 
o przedłużeniu albo o skróceniu okresu przechowywania akt w każdej komórce organiza

5 Zarządzenie Ministra Oświaty z  dnia 10I X 1946..., tamże: Załącznik..., art. 53.
‘ Tamże.
7 Zarządzenie Ministra Oświaty z  dnia 10IX 1946..., tamże: Załącznik..., art. 58.
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cyjnej podejmował stosowny kierownik wydziału ogólnego8. Wówczas, na początku 1950 
roku, w krakowskiej Akademii Lekarskiej był to, w przybliżeniu biorąc, kierownik Działu 
Ogólnego, tj. odpowiednik późniejszego kierownika Działu Administracyjnego czy nawet 
Dyrektora Administracyjnego.

Kancelaria wchodziła w skład administracji uczelni, natomiast składnica akt podlega
ła z kolei bezpośrednio kancelarii. Urzędnik, który prowadził składnicę akt, podlegał bez
pośrednio kierownikowi kancelarii9. Kierownik kancelarii oraz urzędnik, który prowadził 
składnicę akt albo kierownik składnicy akt, jeśli takowego zatrudniono, byli razem odpo
wiedzialni za całość akt w składnicy. W krakowskiej Akademii Lekarskiej (Akademii Me
dycznej) nie było kierownika składnicy akt, lecz tylko urzędnik podległy kierownikowi 
kancelarii głównej. Urzędnik ten przejmował z kancelarii do składnicy akt dokumenty nie
potrzebne już do bieżącego urzędowania10.

Według Instrukcji biurowej (1946), składnica akt miała obowiązek przechowywania do
kumentów do czasu ich przekazania do Archiwum Państwowego albo też do czasu „wy
dzielenia akt zbytecznych”11. Kwestie brakowania albo przekazywania akt do Archiwum 
Państwowego uregulowano w odrębnych, jeszcze przedwojennych przepisach12 archiwal
nych, które obowiązywały po wojnie także u samego początku istnienia Akademii Lekarskiej 
(AM), tj. przynajmniej w roku 1950 i 1951, do czasu wprowadzenia nowych uregulowań 
dotyczących archiwów. W Instrukcji biurowej (1946) zastrzeżono, że bez zgody Wydziału 
Archiwów Państwowych Ministerstwa Oświaty nie wolno było niszczyć żadnych akt13. Ar
chiwa Państwowe były w owym czasie podległe ministrowi właściwemu dla spraw oświaty.

Integralną częściąsystemu kancelaryjnego były czynności w składnicy akt, ponieważ, jak 
postanowiono (1946), składnica akt była składową częścią kancelarii14. Zadaniem składnicy 
akt było czasowe przechowywanie dokumentów, następnie zaś wydzielanie oraz niszczenie 
„akt zbytecznych”, tudzież przekazywanie akt do Archiwum Państwowego w celu ich za
chowania. Urzędnik, który pracował w składnicy akt, musiał więc w swoich obowiązkach 
mieć zapisane czynności takie, jak przygotowanie do przekazania akt do Archiwum Pań
stwowego albo też brakowanie, niszczenie akt. Poza wymienionymi czynnościami urzędnik 
zatrudniony w składnicy akt musiał wykonywać m.in. takie oto obowiązki: 1) wypożycza
nie akt registraturze na podstawie zgłoszonych przez nią „zapotrzebowań”, 2) prowadze
nie spisu akt wypożyczonych, 3) ewidencjonowanie akt w składnicy (ewidencję należało 
prowadzić na podstawie wykazów akt, wykazów wpływów oraz kartotek kancelaryjnych),
4) inne czynności związane z prowadzeniem składnicy, które były zlecane przez kierownika

'Tamże.
* Zarządzenie Ministra Oświaty z  dnia 10I X 1946..., tamże: Załącznik..., art. 59.
10 Tamże.
11 Tamże.
12 Por. Uchwala Rady Ministrów z 21 X II1931 roku o przechowywaniu akt w urzędach administracji pub

licznej, Monitor Polski z dnia 4 1 1932 roku, nr 2, poz. 3. Załącznik do uchwały... pt. Przepisy o przechowywaniu 
akt w urzędach administracji rządowej [Akt prawny wszedł w życie z dniem 41 1932 roku. Ww. aktu prawnego 
formalnie nigdy nie uchylono, choć faktycznie zdezaktualizował się].

12 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 10IX 1946..., tamże: Załącznik..., art. 59.
14 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 10IX 1946..., tamże: Załącznik..., art. 60.
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Działu Ogólnego13, tj. przez odpowiednika późniejszego kierownika Działu Administracji 
czy też nawet Dyrektora Administracyjnego AM.

System kancelaryjny w swoim końcowym etapie obejmował działalność składnicy akt, 
a ta mogła być kontrolowana. Kierownik Działu Ogólnego AM miał prawo kontroli skład
nicy, która mu podlegała jako część kancelarii. Kierownik Działu Ogólnego powinien był 
co roku: 1) przeprowadzić kontrolę przechowywania akt w składnicy, 2) sprawdzić, czy 
składnicę prowadzi się zgodnie z przepisami, 3) składać sprawozdanie z kontroli swojemu 
zwierzchnikowi, tj. rektorowi AM. Postanowiono także (1946), że składnicę akt mogli wi
zytować delegaci Wydziału Archiwów Państwowych16.

Wśród uregulowań Instrukcji biurowej (1946) znalazł się także zapis o zabezpieczeniu 
tajemnicy służbowej17. Zabroniono pracownikom kancelaryjnym udzielania interesantom 
jakichkolwiek informacji o rodzaju i sposobie załatwienia cudzych spraw, przy czym zakaz 
informowania dotyczył zarówno spraw już załatwionych, jak też spraw aktualnie załatwia
nych18. Kancelaria pracowała pod rygorem tajemnicy służbowej, a więc dotyczyło to ob
ostrzenie także składnicy akt, która była integralną częścią kancelarii. Należy wnioskować, 
że również w Składnicy Akt AM w Krakowie nie udzielano żadnych informacji osobom 
postronnym, a Składnica była zamknięta dla badaczy.

Pierwsza, przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia, instrukcja kancelaryjna, obowiązu
jąca w krakowskiej Akademii Medycznej, została wprowadzona po roku 1957. Dla porządku 
należy odnotować, że najwcześniejszą (ze znanych), przygotowaną przez Ministerstwo Zdro
wia, podstawą prawną dla pierwszej instrukcji kancelaryjnej w krakowskiej Akademii Me
dycznej było Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31X II1957 roku nr AA 2122/57 w sprawie 
obiegu i przechowywania akt w Ministerstwie Zdrowia. Instrukcja ta, formalnie rzecz biorąc, 
obowiązywała aż do dnia 31 XII 1966 roku, od kiedy to została zniesiona mocą Zarządzenia 
MZiOS z dnia 18 VIII 1966 roku. Zatem po 31 XII 1957 roku Akademia Medyczna w Kra
kowie powinna była wprowadzić w życie obowiązującąją wjr?-w£c/ę kancelaryjną. Z powodu 
braku akt trudno jest ustalić, kiedy faktycznie to się stało. Zachowany Dziennik zarządzeń 
Akademii Medycznej w Krakowie (ukazujący się od 1960 roku), przekształcony następnie 
w Biuletyn Akademii Medycznej w Krakowie, nie odnotowuje jakiegokolwiek pisma rektora 
polecającego zastosować nową instrukcję kancelaryjną w krakowskiej uczelni. Natomiast za
chował się jeden egzemplarz Instrukcji kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych resortu 
zdrowia, obowiązujący także w Akademii Medycznej, bez wydrukowanej daty, nie wcześ
niejszy niż z 1958 roku, nie późniejszy jednak niż z 1962 roku19.

Wspomniane uregulowanie składało się z czterech części: I. Instrukcja kancelaryjna 
dla jednostek organizacyjnych resortu zdrowia20, II. Instrukcja dla składnic akt w jednost

15 Tamże.
14 Tamże.
17 Zarządzenie Ministra Oświaty z  dnia 10I X 1946..., tamże: Załącznik.., art. 61.
"Tamże.
19 Jedyny w UJ egzemplarz Instrukcji kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych resortu zdrowia zachował 

się w Archiwum UJ w Oddziale Akt Collegium Medicum w bibliotece podręcznej I., p. 238.
201. Instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych resortu zdrowia, k. 2 [nlb.] + k. 24, [w:] Instruk

cja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych resortu zdrowia, b.d. w., b.m.w., b. w., k. [ 1 ]-24. (Uwaga: wydru-
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kach organizacyjnych resortu zdrowia2I, III. ffykaz akt jednostek organizacyjnych resortu 
zdrowia22, IV. Szczegółowy skorowidz alfabetyczny do wykazu akt13. Zwrócić należy uwagę 
na rozdziały w części pierwszej (I.), takie jak: 14. Przechowywanie akt1*, 15. Przekazywa
nie akt kategorii A i B do składnicy25, 16. Przekazywanie akt kategorii C na makulaturę26. 
Druga (II.) część powyższej, niedatowanej Instrukcji (noszącej tytuł Instrukcja dla składnic 
akt w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia) składa się z dziesięciu następujących 
rozdziałów: 1. Cel i zakres instrukcji21, 2. Podział akt na kategorie28, 3. Składnica akt19, 4. 
Przekazywanie akt do składnicy30, 5. Przechowywanie i ewidencja akt w składnicy3\  6. Ko
rzystanie z akt w składnicy32, 1. Przekazywanie akt do archiwum państwowego33, 8. Przeka
zanie akt na makulaturę34, 9. Tryb postępowania z aktami w przypadku likwidacji jednostki 
organizacyjnej35, 10. Kontrola składnicy36. Tę instrukcję omówiono w innym miejscu37.

kowano w Instrukcji błędny napis: „str. 1- 24”). To nie są jednak strony, ale karty zadrukowane jednostronnie 
na powielaczu.

21 II. Instrukcja dla składnic akt w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia, kart 17, [w:] Instrukcja 
kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych resortu zdrowia, b.d.w., b.m.w., b.w., karty 1-17, tzn. k. 1 (tj. 24a) 
-17 .

22 III. Wykaz akt jednostek organizacyjnych resortu zdrowia, kart 17, [w:] Instrukcja kancelaryjna dla jedno
stek organizacyjnych resortu zdrowia, b.d.w., b.m.w., b.w., kart 17, tzn. k. 1 (tj. 24b)-17.

22IV. Szczegółowy skorowidz alfabetyczny do wykazu akt, kart 18, [w:] Instrukcja kancelaryjna dla jednostek 
organizacyjnych resortu zdrowia, b.d.w., b.m.w., b.w., kart 18, tzn. k. 1 (tj. 24c)-18.

24 Rozdział 14 pt. Przechowywanie akt, [w:] Instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych resortu 
zdrowia, b.d.w., b.m.w., b.w., część I, k. 21-22.

25 Rozdział 15 pt. Przekazywanie akt kategorii A i B do składnicy, [w:] Instrukcja kancelaryjna dla jednostek 
organizacyjnych resortu zdrowia, b.d.w., b.m.w., b.w., część I, k. 22-24.

24 Rozdział 16 pt. Przekazywanie akt kategorii C na makulaturę, [w:] Instrukcja kancelaryjna dla jednostek 
organizacyjnych resortu zdrowia, b.d.w., b.m.w., b.w., część I, k. 24.

27 Rozdział 1 pt. Cel i zakres instrukcji, [w:] Instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych resortu 
zdrowia, b.d.w., b.m.w., b.w., część II, k. 1.

21 Rozdział 2 pt. Podział akt na kategorie, [w:] Instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych resortu 
zdrowia, b.d.w., b.m.w., b.w., część II, k. 1-2.

29 Rozdział 3 pt. Składnica akt, [w:] Instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych resortu zdrowia, 
b.d.w., b.m.w., b.w., część II, k. 2-5.

30 Rozdział 4 pt. Przekazywanie akt do składnicy, [w:] Instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych 
resortu zdrowia, b.d.w., b.m.w., b.w., część II, k. 5-7.

31 Rozdział 5 pt. Przechowywanie i ewidencja akt w składnicy, [w:] Instrukcja kancelaryjna dla jednostek 
organizacyjnych resortu zdrowia, b.d.w., b.m.w., b.w., część II, k. 7-10.

32 Rozdział 6 pt. Korzystanie z  akt w składnicy, [w:] Instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych 
resortu zdrowia, b.d.w., b.m.w., b.w., część II, k. 10-12.

33 Rozdział 7 pt. Przekazywanie akt do archiwum państwowego, [w:] Instrukcja kancelaryjna dla jednostek 
organizacyjnych resortu zdrowia, b.d.w., b.m.w., b.w., część II, k. 12-13.

34 Rozdział 8 pt. Przekazanie akt na makulaturę, [w:] Instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych 
resortu zdrowia, b.d.w., b.m.w., b.w., część II, k. 13-15.

35 Rozdział 9 pt. Tryb postępowania z  aktami w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej, [w.] Instrukcja 
kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych resortu zdrowia, b.d.w., b.m.w., b.w., część II, k. 16.

"  Rozdział 10 pt. Kontrola składnicy, [w:] Instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych resortu 
zdrowia, b.d.w., b.m.w., b.w., część II, k. 16-17.

37 Por. Marek Mariusz Tytko, Zasady prowadzenia składnicy akt w Akademii Medycznej w Krakowie w świet
le przepisów Ministerstwa Zdrowia z  1957 roku, maszynopis.
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Archiwum zakładowe uczelni zaczęło formalnie funkcjonować po 1966 roku. Od czasu 
wprowadzenia nowej Instrukcji mamy do czynienia już nie ze Składnicą Akt AM, ale z Ar
chiwum AM. Instrukcja dla archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych resortu 
zdrowia i opieki społecznej38 wydana w 1966 roku, przedrukowana przez AM w Krakowie 
w 1968 roku na powielaczu, mimo zmiany nazwy odnośnej komórki (składnica -  archi
wum), nawiązywała jednak w swojej treści wyraźnie do uprzednio obowiązującej Instrukcji 
dla składnic akt w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia, wydanej po 1957 roku 
(a przed 1962 rokiem na powielaczu przez krakowską AM), a nawet powtarzała niektóre jej 
sformułowania, jednak zaznaczały się w systemie archiwizowania pewne różnice. Powyż
szą instrukcję omówiono porównawczo w innym miejscu39.

Dla formalności należy podsumować, że początkowo w krakowskiej Akademii Lekar
skiej, zwanej od 5 III 1950 roku Akademią Medyczną, a od 1973 roku Akademią Medyczną 
im. Mikołaja Kopernika, obowiązywała Instrukcja biurowa z 1946 roku, która nie przysta
wała do rzeczywistości tej uczelni, bo była to Instrukcja dla Kuratoriów Oświaty*°. Od 1958 
roku wprowadzono Instrukcją kancelaryjną dla jednostek organizacyjnych resortu zdro
wia*1. Od 1 1 1967 roku wprowadzono Instrukcje obiegu i przechowywania akt*2. W każdej 
z tych Instrukcji była mowa także o zasadach prowadzenia odnośnego archiwum zakła
dowego. System kancelaryjny Akademii Medycznej w Krakowie został opisany w innym 
miejscu43.

Archiwum AM pierwotnie, od lat 50. XX wieku, mieściło się w budynku przy obecnej 
ul. św. Anny 12. Organizacyjnie umiejscowione było przy Kancelarii Ogólnej od 1950 roku 
pod nazwą Składnicy Akt. Miało ono różne lokalizacje w okresie istnienia krakowskiej AM. 
Według zebranych ustnych świadectw, mieściło się długi czas w lokalu na pierwszym pię
trze w skrzydle od strony ogrodu profesorskiego (dwa pomieszczenia zajmowane obecnie 
przez Dział Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego), a także na strychu w tymże samym skrzydle budynku przy 
ul. św. Anny 12. W latach 80. XX wieku zajmowało wynajmowany lokal na drugim piętrze 
w prywatnej kamienicy przy ul. św. Anny 3, naprzeciwko Kolegium Kołłątaja, w dwóch

la Instrukcje dotyczące obiegu i przechowywania akt. Akademia Medyczna w Krakowie, Kraków 1968, tamże 
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 V III1966 roku w sprawie obiegu 
i przechowywania akt pt. Instrukcja dla archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia 
i opieki społecznej, s. 105—115.

M Por. Marek Mariusz Tytko, Zasady prowadzenia archiwum zakładowego w Akademii Medycznej w Krako
wie w świetle przepisów Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z 1966 roku, maszynopis.

40 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 10I X 1946 roku (Nr B Insp. 187/46) w sprawie instrukcji biurowej 
dla Kuratoriów Okręgów Szkolnych, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty z dnia 30 XI 1946 roku, nr 10, 
poz. 288.

41 Instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych resortu zdrowia, [przedruk], bez wydawcy [Akade
mia Medyczna w Krakowie], bez miejsca wydania [Kraków], bez roku wydania [po 1957, przed 1962], maszy
nopis powielany, druk jednostronny na kartach, kart: 4 nlb. + 24 + 2 nlb. + 17 + 2 nlb. + 17+1 nlb. + 18. [Kart 
liczbowanych i nieliczbowanych 85].

42 Instrukcje dotyczące obiegu i przechowywania akt. Akademia Medyczna w Krakowie, Kraków 1968, s. 115, 
1 nlb.

43 Por. Marek Mariusz Tytko, System kancelaryjny Akademii Medycznej w Krakowie (1950-1993). Wybrane 
problemy. Wstęp do inwentarzy zespołów akt AM, maszynopis.
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zdewastowanych pomieszczeniach. Jednocześnie w 1. połowie lat 80. przez kilka lat część 
akt Archiwum AM składowano w lokalu w tzw. dawnym „Collegium Medicum” -  obec
nie jest to Dom Studium Podyplomowego CM UJ przy ul. Grzegórzeckiej 20, gdzie były 
uczelniane magazyny archiwalne, w których składowano akta w fatalnych warunkach na 
poddaszu. Najprawdopodobniej już pod koniec istnienia Akademii Medycznej część akt 
z Archiwum AM była składowana w dwóch pomieszczeniach przy ul. Kopernika 19 E, na 
pierwszym piętrze, czyli tam, gdzie potem od około 1995 roku mieścił się Dział Zaopa
trzenia CM UJ. Tamtego miejsca przy ul. Kopernika 19 E nad drewutnią dla celów archi
walnych używano aż do połowy lat 90. XX wieku, np. składowano tam teczki studenckie 
Wydziału Lekarskiego. Z kolei siedziba archiwalna przy ul. św. Anny 3 istniała aż do 30 X 
1997 roku, kiedy to ówczesny Oddział Akt Collegium Medicum przeprowadzony został do 
Prokocimia, do budynku Biblioteki Medycznej przy ul. Medycznej 7. To już jednak nie są 
dzieje Archiwum AM, które formalnie przestało istnieć z dniem 12 V 1993 roku, tj. z chwilą 
włączenia AM do UJ44. Losy akt własnych Archiwum AM wplecione są więc w nieustanne 
przeprowadzki całego Archiwum AM.

Jak wynika z opublikowanych Składów osobowych z 1955 i 1958 roku, nie było wtedy 
jeszcze w AM odrębnego etatu archiwisty. Informacja o takim etacie pojawiła się dopie
ro w Składzie osobowym w roku szkolnym 1959/1960 (według stanu na dzień 1 VI 1960 
roku)45 w części dotyczącej administracji centralnej. Jak napisano, „stanowisko pracy ar
chiwisty” zajmowała Aniela Dybkowska, starszy referent44. Tak więc w roku 1959/1960 
w Składzie osobowym mowa była tylko o archiwistce w kancelarii, a nie w Składnicy Akt, 
której nie wymieniono. Z kolei zachowały się podpisy tejże osoby na spisach zdawczo- 
-odbiorczych datowanych na 1959 rok, więc tenże rok jest rokiem przełomowym dla dzie
jów ówczesnej Składnicy Akt AM, skoro pojawił się specjalny urzędnik do tych celów. 
Od 1962 roku zmieniła się obsada, na miejsce Anieli Dybkowskiej przyszła nowa osoba: 
Krystyna Kotaba, która pracowała jako archiwistka aż do 2. połowy lat 80. XX wieku. 
Następnie, w ostatniej fazie istnienia uczelni, na przełomie lat 80. i 90. tegoż wieku, 
w Archiwum AM pracowała Elżbieta Mej, natępczyni Krystyny Kotaby. Jednoosobowy 
skład personelu utrzymał się więc aż do dnia likwidacji uczelni 12 V 1993 roku. Składy 
osobowe z lat 1961-1992 odnotowywały każdorazowo 1 etat archiwalny w AM. Nawet 
Skład osobowy z roku 1993 roku47 odnotował „Archiwum Collegium Medicum”, jak je 
nazwano, z jednym etatem (Elżbieta Mej). W latach 1993—1994 „Archiwum Collegium 
Medicum”, czyli byłe Archiwum AM, zostało przejęte przez Archiwum UJ. Wtedy za
trudniono tam, początkowo na tzw. etacie integracyjnym, wykwalifikowaną osobę, tj. do
świadczonego historyka i archiwistkę, dr Krzysztofę Michalewską, ale ten etap nie należy

44 Ustawa z dnia 16IV 1993 roku o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Dziennik Ustaw z dnia 31 V 1993 roku, nr 44, poz. 200.

45 Skład osobowy w roku szkolnym 1959/1960 (według stanu na dzień 1 V I1960 r.) oraz program wykładów 
w roku szkol. 1960/1961. Akademia Medyczna w Krakowie, nakładem Akademii Medycznej w Krakowie, [Kra
ków] 1961, s. 180, indeks osób.

46 Skład osobowy w roku szkolnym 1959/60..., s. 74.
47 Skład osobowy. Spis adresów i telefonów. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

Kraków 1993, s. 299, 5 nlb., indeks osób.
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już do dziejów Archiwum AM. Od tego momentu jednak rozpoczęło się rzeczywiste po
rządkowanie akt pozostałych po Archiwum AM, przy czym wpierw porządkowano teczki 
osobowe pracowników AM. Należy dodać, że Archiwum AM nie obejmowało osobnego 
Archiwum Zarządu Inwestycji AM, które mieściło się przy ul. Śniadeckich 16, ani też 
innych archiwów działających w ramach tejże uczelni, np. Archiwum Instytutu Pediatrii 
w Prokocimiu, Archiwum Państwowego Szpitala Klinicznego przy ul. Kopernika. Losy 
tych akt kształtowały się odrębnie.

W zasadzie zgromadzony zespół akt własnych byłego Archiwum Akademii Medycznej z 
lat 1950-1993 (liczący zaledwie ok. 0,5 m.b. akt), przechowywany obecnie w Archiwum UJ 
w Oddziale Akt Collegium Medicum, składa się prawie wyłącznie ze spisów zdawczo-od
biorczych (które są dokumentami poświadczającymi przyjęcie akt do Archiwum AM) oraz 
ze znikomej ilości innych dokumentów, dotyczących Archiwum AM (protokoły kontroli, 
protokoły brakowania akt). Są to w całości akta luźne, niezszywane.

Stan zachowania omawianych dokumentów jest zróżnicowany. Trudno powiedzieć, czy 
np. spisy zdawczo-odbiorcze są kompletne, bo nie ma kryterium odniesienia. Do 1990 roku 
ww. akta sporządzano na kwaśnym papierze. Potem wskutek zmiany przepisów w Polsce 
sporządzano je już na papierze lepszej jakości. Spisy z okresu PRL-u, zwłaszcza te najw
cześniejsze, są pożółkłe, kruche, łamliwe, postrzępione, poobrywane, podarte, zgniecione 
wskutek częstego używania, bo w okresie AM spisy te były jedynym narzędziem poszuki
wawczym dla akt, jedyną pomocą archiwalną.

Spisy zdawczo-odbiorcze ułatwiają odtworzenie historii akcesji akt do Archiwum AM 
i sprawdzenie, czy dane akta i kiedy trafiły z sobie właściwej komórki organizacyjnej do 
Archiwum uczelnianego. Protokoły kontroli przeprowadzonej kilkakrotnie przez Archi
wum Państwowe umożliwiają wyrobienie sobie poglądu na funkcjonowanie Archiwum 
AM w tamtym czasie. Protokoły brakowania akt pozwalają na konstatację, jakie akta 
bezpowrotnie zniszczono. Chodzi tu nie tylko o dokumentację niearchiwalną, ale także 
o akta kategorii „A”, które przeznaczono na makulaturę. Zwraca uwagę duża ilość spisów 
zdawczo-odbiorczych dotyczących akt osób, takich jak teczki pracownicze, doktorskie, 
habilitacyjne i in.

Spisy zdawczo-odbiorcze porządkowano w Oddziale Akt Collegium Medicum kil
kakrotnie. Pierwsze czynności w tym względzie podjęto na przełomie XX i XXI wieku. 
Rozdzielono wówczas wstępnie spisy zdawczo-odbiorcze na poszczególne grupy komó
rek. Jednak taki ogólny, pobieżny podział nie był wystarczający. Drobne porządkowania 
wewnętrzne prowadzono w niektórych teczkach sukcesywnie. W roku 2005/2006 w sposób 
systematyczny (w celu ostatecznego uporządkowania) oddzielono od siebie spisy zdawczo- 
-odbiorcze dotyczące danej, konkretnej komórki od spisów zdawczo-odbiorczych innych, 
w tym także uwzględniono zmiany wynikające z przekształceń danej komórki. W ramach 
spisów zdawczo-odbiorczych danej komórki organizacyjnej wprowadzono dość ścisły, na 
ile się dało, podział chronologiczny. Niżej podpisany porządkował akta własne Archiwum 
AM, przy czym ustalał nie tylko chronologię kolejnych akcesji akt z danej komórki do 
Archiwum AM, ale także musiał podjąć się przyporządkowania, często nieoznaczonych, 
załączników do pism przewodnich. Załączniki te były przemieszane ze sobą. Na podsta
wie metod porównawczej analizy pisma: czcionki maszynowej, charakteru pisma ręcznego,
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w tym dopisków flamastrem z oznakowaniem numerów kolejnych akcesji, zdołał ułożyć 
względnie poprawnie w zasadzie wszystkie, z małymi wyjątkami, spisy zdawczo-odbior
cze z lat istnienia Akademii Medycznej (1950-1993). Spisy zdawczo-odbiorcze wkładano 
w obwoluty, opisywano, scalano w ciągi rzeczowo-chronologiczne dla danej komórki orga
nizacyjnej według kolejnych akcesji akt do Archiwum AM, a w ramach tych akcesji według 
numerów liczb porządkowych.

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE DO DZIEJÓW ARCHIWUM AM (1950-1993) 
I PRACOWNIKÓW ARCHIWUM AM

1) Zespół akt własnych Archiwum Akademii Medycznej w Krakowie (1950-1993) [Spi
sy zdawczo-odbiorcze, protokoły kontroli, protokoły brakowania akt do 1993 roku],

2) Zespół akt Działu Spraw Pracowniczych Akademii Medycznej im. M. Kopernika 
w Krakowie, teczki osobowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 
sygn. akt DSP AM 14, teczka osobowa: Dybkowska Aniela (starszy referent na stano
wisku pracy archiwisty).

3) Zespół akt Działu Spraw Pracowniczych Akademii Medycznej im. M. Kopernika 
w Krakowie, teczki osobowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 
sygn. akt DSP AM 14, teczka osobowa: Kotaba Krystyna (pracownik Archiwum AM).

4) Zespół akt Działu Spraw Pracowniczych Akademii Medycznej im. M. Kopernika 
w Krakowie, teczki osobowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 
sygn. akt DSP AM 14, teczka osobowa: Mej Elżbieta (pracownik Archiwum AM).

5) Zespół akt Działu Spraw Pracowniczych Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Kra
kowie, teczki osobowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, sygn. 
akt DSP AM 14, teczka osobowa: Michalewska Krzysztofa (pracownik Archiwum).

WYKAZ WYBRANYCH AKTÓW PRAWNYCH, DOTYCZĄCYCH POWSTANIA 
I ZASAD FUNKCJONOWANIA ARCHIWUM AM (1950-1993)

1) Zarządzenie wewnętrzne nr 1 w sprawie organizacji wewnętrznej Biura Rektoratu 
Akademii Lekarskiej w Krakowie, szczegółowego podziału czynności i zakresu decy
zji (aprobaty). [Pismo Akademii Lekarskiej nr 1. 58/50 z dnia 4 I 1950 roku]. Pismo 
znajduje się w zbiorze pt. Organizacja... w Archiwum UJ — Oddział Akt Collegium 
Medicum.
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2) Dekret z dnia 29 III 1951 roku o archiwach państwowych, Dziennik Ustaw z 1951 
roku, nr 19, poz. 149 (ze zmianami: Dz.U. z 1975 roku, nr 16, poz. 91)48.

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26IV 1952 roku w sprawie państwowego zaso
bu archiwalnego, Dziennik Ustaw z dnia 17 V 1952 roku, nr 24, poz. 16549.

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19I I 1957 roku w sprawie państwowego zaso
bu archiwalnego, Dziennik Ustaw z dnia 4 III 1957 roku, nr 12, poz. 6650.

5) Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31X II1957 roku nr AA 2122/57 w sprawie obie
gu i przechowywania akt w Ministerstwie Zdrowia51.

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 X II1958 roku zmieniające rozporządzenie 
z dnia 19I I 1957 roku w sprawie państwowego zasobu archiwalnego, Dz.U. z dnia 10 
1 1959 roku, nr 2, poz. 1252.

7) Zarządzenie Ministra Szkolnictwa ffyższego z dnia 9 kwietnia 1963 roku w sprawie 
podziału materiałów archiwalnych na kategorie i ustalenia terminów ich przechowy
wania, Monitor Polski, z dnia 4 V 1963 roku, nr 37, poz. 184.

8) Ustawa z dnia 14 VII1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 
z dnia 19 VII 1983 roku, nr 38, poz. 173. [Ze zmianami: Dz.U. z 1989 roku: nr 34, poz. 
178, z 1996 roku: nr 106, poz. 496, i nr 156, poz. 775, z 1997 roku: nr 88, poz. 554 i nr 
141, poz. 943, z 1998 roku: nr 106, poz. 668 i nr 155, poz. 1016, z 2000 roku: nr 48, poz. 
546 i nr 120, poz. 1268, z 2001 roku: nr 76, poz. 806 oraz z 2002 roku: nr 74, poz. 676].

9) Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z  dnia 25 V II1984 
roku w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu 
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, Dz.U. z dnia 31 
VIII 1984 roku, nr 41, poz. 216.

10) Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 20 V 1988 roku 
w sprawie warunków i trybu składania wniosków dotyczących brakowania dokumen
tacji niearchiwalnej, Monitor Polski z dnia 18 VI 1988 roku, nr 17, poz. 145.

11) Ustawa z dnia 16IV 1993 roku o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Koper
nika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Dziennik Ustaw z dnia 
31 V 1993 roku, nr 44, poz. 200.

12) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 IX  2002 roku w sprawie postępowania 
z dokumentacją, zasad je j klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przeka

48 Dekret stracił moc z dniem 1 1 1984 roku w związku z wejściem w życie nowej ustawy (Ustawa z dnia 14
VII1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. z dnia 19 VII 1983 roku, nr 38, poz. 173).

49 Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 V 1952 roku, straciło moc z dniem 4 III 1957 roku. Por. Dz.U.
z dnia 4 III 1957, nr 12, poz. 66.

90 Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 III 1957 roku.
91 Zarządzenie to straciło moc z dniem 1 I 1967 roku, zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki

Społecznej z dnia 18 VIII 1966 roku w sprawie obiegu i przechowywania akt.
92 Rozporządzenie weszło w życie z dniem 101 1959 roku.
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zywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, Dz.U. z dnia 9 X 2002 
roku, nr 167, poz. 1375. Załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 1 pt. Sposób ozna
czania kategorii archiwalnych dokumentacji, załącznik nr 2 pt. Przykładowy wykaz akt 
typowych, załącznik nr 3 pt. Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej, załącznik 
nr 4 pt. Spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturą lub 
zniszczenie, załącznik nr 5 pt. Spis dokumentacji niearchiwalnej (technicznej) przezna
czonej na makulaturą lub zniszczenie, załącznik nr 6 pt. Spis zdawczo-odbiorczy.

WYKAZ INSTRUKCJI KANCELARYJNYCH, FUNKCJONUJĄCYCH 
W AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE (1950-1993)

1) Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 10I X 1946 roku (Nr B Insp. 187/46) w sprawie 
instrukcji biurowej dla Kuratoriów Okręgów Szkolnych, Dziennik Urzędowy Minister
stwa Oświaty, z dnia 30 XI 1946 roku, nr 10, poz. 288.

2) Instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych resortu zdrowia, [przedruk], 
bez wydawcy [Akademia Medyczna w Krakowie], bez miejsca wydania [Kraków], 
bez roku wydania [po 1957, przed 1962], maszynopis powielany, druk jednostronny na 
kartach, kart: 4 nlb. + 24 + 2 nlb. + 17 + 2 nlb. + 17+1 nlb. + 1853.

3) Instrukcje dotyczące obiegu i przechowywania akt. Akademia Medyczna w Krakowie, 
wyd. Akademia Medyczna w Krakowie, Kraków 1968, s. 115, 1 nlb.54

4) Instrukcja o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów stanowiących podstawą ra
chunkowości Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, oprać. Ry
szard Michorowski, wyd. Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, 
Kraków [1978-1981], Zeszyt 1 -  X 1978, Zeszyt 2 -  X 1980, Zeszyt 3 -  III 1981.

53 Kart liczbowanych i nieliczbowanych 85. Jedyny egzemplarz zachowany w Bibliotece Podręcznej Archi
wum UJ -  Oddział Akt Collegium Medicum, sygn. 1. p. 238. [Zawiera: tytuł, k. 1 nlb., Treść ogólna [Spis treści], 
k. 1 nlb., część I pt. Instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych resortu zdrowia, k. 2 nlb. + 24, część 
II pt. Instrukcja dla składnic akt w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia, k. 2 nlb. + 17, część III pt. Wykaz 
akt jednostek organizacyjnych resortu zdrowia, k. 2 nlb. + 17, część IV pt. Szczegółowy skorowidz alfabetyczny 
do wykazu akt, k. 18]. Uwaga: powyższa Instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych resortu zdrowia 
została wprowadzona w życie zapewne przez Zarządzenie Ministra Zdrowia z. dnia 31 XII 1957 roku nr AA 
2122/57 w sprawie obiegu i przechowywania akt w Ministerstwie Zdrowia, Instrukcja ta przestała obowiązywać 
z dniem 1 I 1967 roku.

54 Publikacja zawiera: Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z  dnia 18 VIII1966 roku w sprawie 
obiegu i przechowywania akt [s. 5] oraz załączniki [s. 7—115]: załącznik nr 1 pt. Instrukcja kancelaryjna dla 
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz jednostek organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej 
[s. 7-24], załącznik nr 2 pt. Jednolity wykaz akt dla Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz dla jednostek 
organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej [s. 25—104], załącznik nr 3 pt. Instrukcja dla archiwum za
kładowego w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej [s. 105—115]. Instrukcje te zaczęły 
obowiązywać od dnia I 1 1967 roku.
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5) Instrukcja kancelaryjna. Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 
4 1 1989 roku w sprawie systemu kancelaryjnego, Kraków 1989, s. 46. [Sygn. Archi
wum UJ: 6490 Br].

SKŁADY OSOBOWE AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE (1955-1993)55, 
ODNOTOWUJĄCE PRACOWNIKÓW ARCHIWUM AM

1) Program wykładów oraz skład osobowy Akademii w roku akademickim 1955/1956. 
Akademia Medyczna, [Kraków] 1955, s. 89, 3 nlb., indeks osób.

2) Skład osobowy w roku akademickim 1957/1958 (według stanu na dzień 1 IV 1958 oraz 
program wykładów w roku akad. 1957/1958 i 1958/59). Akademia Medyczna w Kra
kowie, nakładem Akademii Medycznej w Krakowie, [Kraków] 1958, s. 107, 1 nlb., 
indeks osób.

3) Skład osobowy w roku szkolnym 1959/1960 (według stanu na dzień 1 VI 1960 roku) 
oraz program wykładów w roku szkol. 1960/1961. Akademia Medyczna w Krakowie, 
[Kraków] 1961, s. 180, indeks osób.

4) Skład osobowy w roku szkolnym 1961/1962 (według stanu na dzień 28 II 1962 roku) 
oraz program wykładów w roku szkol. 1961/1962. Akademia Medyczna w Krakowie, 
oprać. Włodzimierz Moczurad, Władysław Medwid, Władysław Rosławiński, Micha
lina Lohn, [Kraków] 1962, s. 199, 1 nlb., indeks osób.

5) Program wykładów i ćwiczeń w roku szk. 1962/1963. Akademia Medyczna w Krako
wie, [Kraków] 1962, s. 34, 2 nlb. [wyłączone ze Składu osobowego].

6) Skład osobowy w roku szkolnym 1962/1963 (według stanu na dzień 31 X 1962 roku) 
oraz program wykładów w roku szkol. 1962/63. Akademia Medyczna, [Kraków] 1963, 
s. 176, indeks osób.

7) Skład osobowy w jubileuszowym 600. roku szkolnym 1963/1964 oraz program wykła
dów i ćwiczeń w roku szkolnym 1963/1964. Akademia Medyczna w Krakowie, [Kra
ków] 1964, s. 189, 1 nlb., indeks osób.

8) Skład osobowy w roku szkolnym 1964/1965 oraz program wykładów i ćwiczeń w roku 
szkolnym 1964/1965. Akademia Medyczna, [Kraków] 1965, s. 151, 1 nlb., indeks osób 
+ s. 2 nlb.

9) Skład osobowy w roku szkolnym 1965/1966 według stanu na 31X II1965 roku. Akade
mia Medyczna w Krakowie, [Kraków] 1966, s. 132, indeks osób.

55 Składy te znajdują się w zbiorach m.in. Biblioteki Jagiellońskiej oraz w zbiorach Archiwum UJ.
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10) Skład osobowy Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagielloń
skiego w latach 1364-1949 [,] Akademii Medycznej w Krakowie w latach 1950-1963 
w sześćsetlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej w Krakowie, 
oprać. Leon Wachholz, Józef Białoń, Jan Grochowski, Kraków 1963, s. 158, 2 nlb., 
indeks osób.

11) Skład osobowy w roku szkolnym 1966/1967 i 1967/1968. Akademia Medyczna w Kra
kowie, [Kraków] 1967, s. 154, indeks osób.

12) Skład osobowy w roku szkolnym 1968/1969. Akademia Medyczna w Krakowie, [Kra
ków] 1968, s. 142, indeks osób.

13) Skład osobowy w roku szkolnym 1970/1971. Stan z dnia 25 III 1971 [sic!], [Kraków] 
1970 [sic!], s. 157, 3 nlb., indeks osób.

14) Skład osobowy Akademii Medycznej w Krakowie w roku szkolnym 1972/1973, [Kra
ków] 1972, s. 145,3 nlb., indeks osób.

15) Skład osobowy Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie w roku aka
demickim 1974/1975, Kraków 1975, s. 155,1 nlb., indeks osób.

16) Skład osobowy Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie w roku aka
demickim 1976/1977, [według stanu sprzed dnia 24 III 1977 roku], Kraków [kwiecień] 
1977, s. 208, indeks osób.

17) Skład osobowy Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie w roku aka
demickim 1983/84 (wg stanu na dzień 31 X I I1983), Kraków 1984, s. 134, 10 nlb., 
indeks osób + Aneks + Errata (zmiany nazwisk).

18) Skład osobowy Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie w roku aka
demickim 1986/87 (wg stanu na 1 III 1987), Kraków 1987, s. 228 + 12 nlb., indeks 
osób.

19) Skład osobowy Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, Kraków 
1989, s. 242, indeks osób56 + Errata.

20) Skład osobowy. Spis adresów i telefonów. Akademia Medyczna im. Mikołaja Koperni
ka w Krakowie, Kraków 1992, s. 299, 5 nlb., indeks osób.

21) Skład osobowy. Spis adresów i telefonów. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie, Kraków 1993, s. 299, 5 nlb., indeks osób.

”  Uwaga: błąd indeksu (1989), stąd przy poszukiwaniu właściwej strony należy do strony podawanej pizez 
indeks dodawać plus dwa, aby otrzymać stronę właściwą, gdzie znajduje się poszukiwane nazwisko osoby.
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THE ARCHIYES OF THE MEDICAL ACADEMY IN CRACOW (1950-1993)

SUMMARY

The article takes up issues associated with the existence of the Archives of the Medical Academy 
in Cracow in the years 1950-1993. The author discussed the structure and organization of the Archi- 
ves, as well as its history, certain elements of the filing system, a generał specification of the so called 
“own records”, the informative content of documents and the methods of organizing the files.
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