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(pieczęć archiwum państwowego) (pieczęć j ednostki kontrolowanej )

Znak sprawy: ON,42I.46.ż014

PROTOKOŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

§..ąd.R,ej.q.ł9J.vJ.w.P.{?y§ll§?_erA.l9ją.Jgrr.ą..ł.ąrv..łą. II.!!,.?§:400.P.ł.ły.slł.ęh.ą,

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki organizacyjnej)

Podstawę prawnąprzęprowadzanej kontroli stanowią: art.21 ust. 2 orazart.28 pkt.4 ustawy zdnia14 lipca 1983
roku o narodowlm zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2011 r. Nr 123, poz.698 zpóź. nrl.).

I. Informacie wstepne

1. Kontrolę przeprowadził(a) w dniu...___ 7 i 13 lislopądp 29!4 rpkp""Tqm.ą§z..Iś{u§.zy.łskr.._-

ki.ęrpwnik..Qddzrału N"ądzoru.nąd.Ną_rąs.tąjąqy.m.Z.ąsqbęm,.p.łąp.q.yłik

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego)

Archiwum Państwowego w Radomiu nr upoważnienia do kontroli L1?91!___ w obecności

przedstawiciela j ednostki kontrolowanej

Mąr.ę §.ytą. _ . wp ź$y..§ ądasry,. ął.qhi.wistą. . . . . . .

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2. Jednostka kontrolowana została utworzona:

.1..s-tyqz.nią. 1.9.26..rqku.....Rqzpqrząd_zęnię..M..rłrslrą.§prąwi.ędli.wqsqi z ś_gią..!.5..grudnią...1.97.5..r.

zmięfigjąęę-!97.p9lz.ądząni.ę..w""sp.tąwię."u.twqr.z..ęni.ą sądów wqięwódzkig.h. j..sądów_ Ięjon,o!_\yqh

.atąz.u§tąl.ęntą.i.q-lq.siędzib..i..qh-sząłó.-w..w.łąśęiwpś_ci.(Dz,.U, U-.N.r.46,.ppz,.25.3),

(data i pełna nazwa allu prawnego)

obecnie kieruje nią: .SSR__Krz;s4.q.lDuq.h4ik.=.P..łęzę.s.§_ądrr..B.ej.9.4pwęg_o.

(imię i nazwisko z określeniem pełnej nazwy zajmowanego stanowiska)

organem nadrzędnym lub nadzorującym jednostki jest:

§. ąd O. krę gq!.w.!v_ Rądqmiu, 26.:60Q .Rądpm,..u.l. Piłsudskięgq 1 Q ..

(nazwa i adres)

3. Statut, regulamin organizacyjny kontrolowanej jednostki:

Ustąwą"z dlią.-27.np ga..20.Ql.r-..Ęraw.p..a..u§lłpju"§ądqw.ppwszęqh.1.1y_cb (Dz,__I.],.Nt 98,.ppz,..!9..I.Q__z

pgz,.Zm),

§.tłuklrłrę.prgą.ń7ą9yjqą"qh.ęś.lą"ló.ył.rięz..r.ęgulą.Ęin"prąp.y..w §ądzię Ręj_o__ł_qwyĘ.w..Ętzysrłs_z..ę__:

ząrząd:zęĄię.P.tę-zęsą.§.ądu..R.e.j.,onqwę.g9..w..P_rzy§.us.zś.z.ilią.l.grudnią..2..0.Q.4. t _.Ądm,..0.2_!".!6194__z

pg-Z, ZE..

(daty i pełne nazwy aktów prawnych)



4. Zmiany organżacyjn€ w przeszłości:

P.q.danę.zmtąlly..-o.{gąllizą.qyj"łę 9dn9§.zą.§ię.d9.._o.b.ęzątv.dzlg1]?.Ę.ią..q.b.ę.qnęgp..§ądu Rpj"snqwęga.}y

P."łzysuszę(w.lympqwią_tyłp.{zy§u§.ki"i.s.zy.dł.q.wi.ępki)

: 1 styczqią..1.9.5.5" rqku.-_§ąd.Ppwiątq}y.w §zydłqw_c.u. z.!ym.qząs.qwą.s.ię.dzi.bą.w.R.ą.do..miu.z

pbsząręm..wląśq.iwq.śqi.qbęjmująp.y.mpqw.iąl.qzydłqwięp_ki._.Rp.zpg,tządzęlj.ę..Minis.trą

Spłąlviędliwqśql.z.dłią..8.$udnią.19.54..łqku.w"sp..tą]y.ię.ulrv.qrłęnią.§ądów Ępwiątpw.yp.h..w.:_!,_ąp.ąph,

Mqń.ką.sh, Ząm.b-rqwtę,.Ęup-ku,.§!ąszqwię,.§zydłqwg_u., Zwqlęqiu,.§widwinię, Pr_qs_zqwicą_qh,_.Qpq!u,

Pąrszęwlę,.W..ięru.szqwię, Ostrz.ęs.ąo--wi-ę, Rądymnię_,.§trzyzq_w_ię.Typ.hą.qh,..Wqdzisł.ąwi.u.§ląskim,

.Gqlęnipwię, Nqwęj Rudzię.i.Lubsk_u.(Dz..U_._N_ł _5_6,.pgz.ż_81),.§ąd.Ppwiątpyrry"w §zydłqwslł

funksjsnuj.ę..d-o-.l.styp.złią.1975""łp"krl.:.zlikrv.ids.w.ąny.&g.zp.qr.ządzsni.ęn=ą.M.rnis.trą §prąwię.dliwqś.qi.z

dnią 1-0 gru.dnia..1974.rq.kJ w..qprawię znię.qi.ęnią"nięlftóryqh.są_dów ppwiątqwy_c.h.__o.rą_z_.WydziąLu

Ząm.tęj.sqqwęgs. w-Przy-q.usz.ę §. ądp P_owiąlowęgq.w.Qpqp.z4.ię..-..§.3.p.K.2.D_z_,__U."Nr__4.Ł płz, _ż95,

:--7-.slypz"łtą 1.9.5.6..łqku.-.§ąd Pqwiątqsy.w Ęr.zy§.u.§z9_._.R*o..zpprządzęli.ę..Minis.trą.§prąlyiędli.wpś.s.i z

dlią.?..sl.y.gznig 1956 rskrl..w..sprąwię.utwqrzęnią.qądówpqwią1_o.!_vJ.qh.w.npwygh.pqwiąlą.qh.(D..z,.Ll,

Nr. Ł.p.o..z,.1"6),

--.1..qlyęznią 1.9.62.łqku _ .\{y.dńał Ząmięjs.qp}.\ry.w.Ęr.zys.uszę.§ądu.Ęqwlątqwęgo_.w..Qp.q.cznię. dlą

ppwiątu. pr.zys.u"ski.ęgq. (Dz.. l], _Nr_ 59,. p.qz,. 3 3 0),

-- qd 1..q.zęrwqą.1.97.5..łqku §p.tą]ryy__{qzpąlływąnę .by.!y.p.rzęz.§ą{ R_e.j.o. p.o..l"ryy..w.Rądq.miu.dlą niąs_tl

P-rz;suqhą,.Radqm,.§kgryszęw.i.§z;.d.ł._o"w.ię.q"prez.gmin:..Bqrkq.wi.sę,.Q. hlęwiską, Drzęwi.qą, Qtęlniów,

Gqwąrqzów. Gpzd, J.ąslrząb,.J_ą.q!r.zębią, J.ędl.r.q§k,.J.ędlnią:!ętniskp, KLwów, Kqwąlą, M_iró.w,

.Qdr.zywół,.Qrqnskq,.Pqtwqr.ó.w,..P..rzJ.suphą, Ęr.zy_tyk,_Rusi.Llów,_§_kp_ryqzęw, §z:d]qwręę,.-Więniąwą.

Więrzbigą.,.W. ql"ąnów,.i.Ząkzę_w.:_RQzpo" {ządzęnię.M.rĄislłą §p.łąwię.dliwsści _z dnrą 3l.mąją .!9|I5

r-o-k}..w.sprąwię.utwqr_zę.nią..sądqw w_ojęwódzkiqh.i.sądq.w.ręiq_n"q.wy.qh._qrą_z.us.tą.!ęnią. j.ęh stę.dzi.b..i

qbszą.ró.w. .w.ł ąśq.iw.q śq i (Dz, 
. LI, _Nr" 1 §,. p gz. _2?),

1 styczłią..1.9.7.6.rqku.. §ąd.Ręj.o..no..t_ry.w P.łzysus"zę .__\_o.z_pp:_z_ądzęnię.Minislrą"§p.łąwiędlrwqśpi z

dnią .15.grrtdqią 197"5".t-oku.zm.ię.niąj ą9ę_I_94p.9.f.ząd_z_.ęni.ę.w_sprąrv_ię__u_trv_o_.łzęnią.s.ądó.w..wpj"ęwódzkip.h..i

sąd.ó.w..łęjq.npŁlry.qh srą.z.ustąlęq.ią..iqh..qięd.zib..i._o.b.qząrqw włąś.qlwqśqi(D.z..".U*.Nr 46-po."ł..25.3)..:.".w

wpjęwództrvię..tądq.mskim ą) pkl 4 p.trzy.muję.brznlęuię,.4).§ą.d._Bęjq.qqlw.w.P.rzys.uszę d|,ą.mi.ą.qt

P..łz;suchą..i.§zyd.łqwię"q słą-z-gm.i.n:. B.qrk_o_w.lqę, Qhlę.wiską, Dłzę.w.ięą..Gięlniów,.Gqw?r.gz_o:s.,

Ją.slrząb, Klwów,.M.iłów, -O..drzyrv--oł,.Ęqtwqr.ów,_PłzJ§tłg-hą..Rus.inqw,.§zyd]qwię.ę..i.Więniąwąl',

--.1..liptę.-c..19.90 łqku.-- §ąd.Rpj.qnql_vy.w.Pr.zysus_zę_qdbnvą..Rpki.§.ą.dq.w.ę.w.§_rydłqwp_u__. Ząrządz,prlę

Mintstrą §prawiędliwqśpi.z dl!ą_?5.nąią 1990.rqku w_sp.rąrvi"ę sdbJrryąn!ą slełJsh ppsię"dz..ęn

sąd.q.wy.qh (rqków.sądqwy.g,b) przęz__§ąd Rpjpłpy_vy_w_Przysuszę.(D_z, lJrz,_Mj.n. §prą.w..N{ 3,.pQz.

.3_1),

.-..1..liptę._c..1992_.łq.ku _- Ząmięjsso..!.\.ry.Wydziąl.Ksiąg.]Wię,czys.tyg.h..w.§.zy.dł_o_w_9-u,



-- 1 qlyqznlą.2-Q.Q.0..rqku.-.Ząmi.ęjs-c.-o.wy.Wydziął Qyw.ilĄq.:Ką.rny.w §zydłqwc.u..:_Rpz_pqr_ządzęłię

Minis-trą.§prawiędliwqśpi-z"llią.7..gru.dqią _1999.rq.k]ł__w..sprąwię.qkręś.l.ę.{tią.sądó.w ręi_onq.!_vJ.qb,.w

któ.ryqh..u.tlry.o. rzplp _zgs!gtą.v.vydziąty.p.yw.i!nq:kąu.l.ę,w.s.ię.d.zibągh.typh.sądów .p.r.ązz.ąmipl§g_9_w.q

wyd-ziąĘ._cyrv"ilnq.kąrnę.d9lgzpgzĄą-?_4ią.nięktóry.ęh.kątęeqri.i_sprąw.kąrnyp.h.skątb..o..l.yy.qh,.kąłnyqh

i.qywilnyph,.który"zpstąl.nąstępuięprłękqztąłp._oły.z.dp.ię.m.l

:..!.5.pg4dzięłttiką.2QQ.1..r.qku w Ząm.ięj.sqq}y..W.y.dzi"ął"§łq.dzki_.z.p.ię.dz.łb..ą.w.§zydłqwp.u.dlągmin,

.Qhlęwts.ka,.J.ąstr.ząb,.Miłqw.i.§_zydłqwięq.(Dz..U-.Nł.1.0.6.,p.p.z..".1.1.6Q)_,

.-..1.lip,cą 2.0..Q.4.rq.ku.: u_tw._o.łzp.qq.§ąd.Rpj.qnq$ay.w.§zydłqwq.u.

: 1.-qly-qznią ż_9L3. ą|ikwidqwąIl.-o...§ąd..R.ej.o.no.y.ry..w. §..zydł.q.wgu. (Dz, !J. _z__ż_Q!_ż___r,,. p_oz,. 1.1,2_!)_^

W.y.Ąz_i.fil..Ęąmipjs.p_o..w.ę.w.§_zydłqwp.u.§ądq.Rpj_qn_qwęgq.w_Ęrzys_u_qzę..._________

(poprzednie nazwy z podaniem dat granicznych)

5. Jednostka kontrolowana jest od:

(data i nazwa aktu prawnego)

w stanie likwidacji, upadłości, przekształcenia *) *łflŁ nie *)

6. Ostatnią kontrolę archiwum państwowe przeprowadzi|o w dniu: !4 i !1 pńdzięniką

201 1 roku

7. Archiwum zakładowe było także kontrolowane w dniach: .::
prZeZ:

8. W jednostce kontrolowanej obowiązują przepisy kancelaryjno-archiwalne (uzgodnione,

nie uzgodnione z archiwum państwowym)*)

a) instrukcj a kancelaryj na, wprow adzona zarządzeniemz

w.2.0.Q9-rpku.-.Ęts.mq.z.dnią.3.grudrfą.20Q9.r..Pr.ę.zę§.ą.§_ąd_!ł.R.ęip_łqwęga.w.P."łzJ§u§z.ę.z!ąk:.

Adm.,.0.],80:_6109

(data i pełny §Ąuł)

b) jednoliĘ rzeczowy wykaz akt, wprowadzony zarządzeniem:

y-2.0..09- tqku._.P-is.mq z.dnią-3.grudnrą.2Q09.r. Pr.ęzęs.ą..§ądu.Ręiqnqwęga w.P__{zJ§u§_zę."zqąkl

Ądp.. _0.18Q:ó/09.

(data i pełny tl.tuł)

c) instrukcja archiwalna, wprowadzona zarządzeniemz

.1.styg-znią-.19.8.ó."iqku.. Z_ą.r.ządz_ę.w.ę..Mtnrs.tłą.§prąw.ię.dl,iwqś.q.i..z_.d{iią.3.0.grrr.dłią 1985.r...w

sptąwi.ę.ątqhiw.ó.wząkląd-o}-vyq.h.w jędnqs.tką_ch.qłg.ął}iząqyjnyqh rę§grtu §pJąwiędliwpśqi,

(daty i pełny ty.tuł)



d) inne normatywy kancelaryjno-archiwalne:

Rgzp.grządzęłi.ę..MinisEa .§p.rąryię.dliw.pśqi..z..dlią.-?-3_..lutęg.o_.2.Q.Q7 ł,..Rę.guląmin.u.łzęd_o.wą.{tią

s ądqw.p q ws.zę qbrlyqh. (D z, . U. .Nt .3 8, p.p z. _2_49),

Rp-zpprządzęni.ę..M..i.qis.tłą §.ptąwiędli.w.o.śęi..z.dnią..5 mą.rgą_2994..r...w..sprąwię.płzęę.lrpyryrłą.nią

ąk!.;pr.ąy.sądq}.\ry-qh o..łąz*iqh.przskązylyąntą.dq..ąrg.hiw.ów pąns.twqyvyqh.!ub_.d g._zlisz.p_zęlia,{D_z_.

U,. z _ _29t 4_ r.. pQz,.99.L),

Z-ą.r.ządzęllę...Nr..-8.1l0.31DQ Mini.sltą...§pr.ąwlędl.rw_o"ś.qi. .z_ _dlią_].Z gudnią 20Q.3.__t, _.w___sptąly_ię.

pr&ą.łiząpslt zą.Ł,tęs.q 4z.tąłą.łtą"sękęlą.łiątów.sądq}yqh.qrą.z.i.Ęny._c.h..dziąłów.ąd"nirrtstrąpj.i.

(nazwa, data i qłuł normaĘwu)

il. Ustalenia kontroli:

1. Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie poprawności

klasYfikacji i kwalifikacji dokumentacji oraz kompletności i regularności

przekazywania jej do archiwum zakładow€go:

§.prąwdzą.nę. w.p.ząsię kp"{t-trp!i tqĘy ąkJ..§pląw sądq!.\ryqh"były qpls.ą.rl.ę, ząklry.ąlifikq.wąnę_np_..pqz,

2818l16 §miłp Miastą.P.rzysuqhą.p...kq.Pq.w.ią_t.Ętz:sus.kt.p_zw!a!ę, klvalifrka_cją.Ę.l.Q,_7ą9.ą{.z.o..4.9.

.35...tys....z..*o.ds.ęlkanl..t- .zwrpl..kqs.zló.w,...w. ę.fękErę..kwąl"ifikąpją...do.b_ rą,__w_. s_p__l§i.ę . zdąyypzp:.

.q.db..i-o.tę-zy.m bł.ąkpwąło-.yysqkpśg.i żądąrręj kwoŁ.z..lvyjąśąręł..udzięląn_yp.h..w .qząs.ię. k_o.ntrp.li

dowiędąiął.e.m §ię, żę ,,dlżę]]" qp$!.\:y-.razpąlły]y.ąłlę".§ą..}_yyłą9znię w..§..ądzię..9..Ł,ręgqyyym, w

ęfekqlę kyą.lifikąpją.p.rąwidłq.wą;. pł.z_..?57.912_ ĄkJą.spralyy.._opiękungzęi.z.wulo_skp..,._._9_.z.mią_łę

}.yy.I9ku.§ądu..Q.kręgqwęgq.w.Rądqmiu.sygn,..ąkl......_dgt,.m.ąŁ.(r.ty.lkq.tylę), kry.ą.l.łfrką.cją.w.spls.ię

i..ną" ą.ktąqb...B"1-0.,". spłąwą...dqt,...us.tą]ę.qią...kq.ntątJqw...z. m.ą.ł.q.lę.tłim, ..gm._o.ł_zQn9, .w...ę.le.kqię

kwąlifikąEją.ppplą]ryLlą.d!ą.$rni.ę..tyt-uł--qi-ę -,,w.skązyyil'_'_jędttpzląp.rnię..gzy.ni.ę..b..ę.dę..tq..mątęri.ą.ły

ąrqh.i.w.ą.lqę;.p.qz....3.90Qi7. §..tą.łisłąly.ą.--.-,,-.p.:kQ..M?_r_!ą ,_._._.9._.v.l.ryd_ąnię nieruq.hqmpś_c.i,..ną ąk_tąę.h

kwąlifikąqją.. B.5.0.....tj,.--pQprgwni-e-." ..§.p.łąwdząĘę.... w.____ęząs.ię .kp..łr.tłg.1_1 ..tqmy dqkumęrr.tąpj_l

kląsyf,.kq.wą.qęj...i..kwą.lif,kqwąqęj ..w...qp.ą.łqiu..q. jędnpll§ .Izę9z.9.y_g...ylry.kąz...ąkt, były__qpisą.łę i
ząkwąlif,kqwil}ę.,.z-ę-.wz€lędlł.łą lyątpliwqśq.l.qdnpśnię.pqprą]u1o_ś.qi kwąlifikągji.spr.ąw.dzpl_Ip__trp_.

PPz,:.2-8_5.5/9 Ądn 002 Udziął..w.q.b.,cy.qb ńazśa,gh,.nątądąph,.p.o_§.ię.d?.ępiąqb,.ko..qf_eręrrpjąg.h.2Q03.-.

200Z..kwąlif,&ą.qją Bc,-- wę-w.łątt-z..1y.lkp -ząwiądqmi.ęnia..z_..§ądu...9..kręgawę.ga 9. terminagh .i

m.ięjs.qąqh .zwqływą.nyq.h.pqs.ię.dzę.ł. Kolęgi.un §Q,..m.q.rm zdąąięm k:ryą.l.ifikąpją..ppprąrv.r_r.ą_ (ną

P.ęw.nq .tP..,nię..kg1, ,,Ą].');-.ppz,--2"8.5.61l0 Ądn 380 DqkuąęnJąqją.qrgąniz.ąpvjną 20Q1:2.Q.Q.3.,

kwąlifikąpją...Ę.1.0 w.ę.w.nąlłz..p.is.m.ą....do.t... uryp]ąJ...z_a...zyr_oj__.kqszló..w...płąęlwśr= pąm.. ty_tu.ł

niepłąrvidłQ}.\ry,. -kwąlrfiką.-cją dp ---z.g.ą.kgęptpw.ąnią... 9d....qs.tą.tnięj _..kpłlrpli....dp....ą.łghiwpm

ząk"łądpwę gg.p.rzękruyly.ąnq dq.k]łmęntąqję.z.łąs.tęp.uią_cy.ę.h.kp..móręk.o..r gąniząpylnyqh.(w qkręs.ię

P.d.2.1..grudnią..2011..rpkp do- 28 slęr_pni.ą..2.Q.1.4 .rp.ku,._sp. isy..zdąy_9z._o_:pdb.ro.rqzę. ry_,2_!43_:498_1,.



po$dto- ąktą..ęzpkąją..lą.-fqĘu.ąlłę..ząkp_np.zę.nię..pr.z.ęj.mq.wą.łią); Wydziął Cywilny (w.tym.dqk.

kąt ,,A]] 20QQ:20-1.Q); .W.v.d.zrął.Ką.łny.(w.ly.l1.1._dqk,_.kpl..,,Ą'.'__z._!ąt..L9B.8..2.0.]?,"p.r.zękwąlif,.kqwą.nę.

do- .ką1.--,,Ą" .z..!il. -!9.5.6:9.8,-..w..!ym.p.łzykłądpwę,...wy.kąz.y, .!..o.y!_!ęz__z..§zydłqw.gą),..9lśzd

Adm.inis.trąEyjny..(dqk,---ką1. A 19.5_6_:1993.__2__0_99,__przękwąlifi.kqwąnę dq..kp_t...,,Ąi]),..,Q..ddziął

Fiqąłs.o..!.yJ..fu."tyĘ..d-o.k.--kąt,-,,Ą]]"z_.!il..!9.9.4:__299.L,_.2_QQ7_20.1l,..l.isly..p!ąę__79].§:.2_Q.1.2),..Kqlęgium

dq-k .ką1..,,Ą]].ręjęs-tr.19.7.5.:"199Z.PB.]_'{. dqh kg.t.,,Ą.'] ]...!.97_6:_!.9_9_],.K.9.1"ęg_i.q.!1 §zydł"q.w.ię.c_(w.tym

dqk..kąt,. ,,Ą']..z.].ąI..L999,200Q)., .W.ydzrą.ł.Rqdziruy..fu..tym..dpk,__ką.t,.,,Ą]..z_.198.3.:!98.8,. 1.992.

29L4. rppp-frgrip 1983201Q} Wydziął..Prapy.(w_.tynr..dqk,__ką1..,,Ą.]'..z__!at..!994-_Ng_4_,_r_ęp_ęrtprią

19..8.5.:_20.1.1)..

2. Zbiór dokumentacji**)

W archiwum zakładowym jest przechowywana:

a) dokumentacia własna:

- aktowa:

kategorii A w ilości:.pk .47.Q __.__._ mb., z|at _______I97_6.-2aU

kategorii B w ilości qk..57..Q . _._.____ mb., zlat __...__I976..2_Q14 ._

w tym akta kategorii,,BE 50" lub ,,B 50" .qsqbpwę._.ph..1,7.0.....___. mb., z lat

1959_:2011 ,

nierozpoznana w ilości ,._:-:___ _, mb., z|at ___-_-___...

- techniczna:

kategorii A w ilości:_...,7__.. mb. :___._ jedn. inw.,..1;- jedn. arch., z|at __-_... ____.

kategorii B w ilości ___.:_-____, mb.._ __-___.. jedn. inw., _a--.._.__ jedn. arch., zlat __-___.___.

- elektroniczna na nośnikach magnetycznych i optycznych:

kategorii A w ilości jedn. inw., z lat ____;;_ 
* 

.__.__

kategorii B w ilości.__::]:-._., jedn. inw., z|at ____-
nierozpoznana w ilości . jedn. inw., z lat __..-- _______

- kartograficzna:

kategorii B w ilości jedn. inw.o __1;;;._ jedn. arch. (arkuszy), z|at ._
nierozpoznana w ilości _;-_ _ arkuszy, zlat
- audiowizualna:

nagrania



nierozpoznana w ilości

inne w ilości

pudełek, z lat

sztuk, z lat

fotograJie:

kategorii A w ilości jedn. inw.,._;;; ...__ negatywów,

kategorii B w ilości...::-.... jedn. inw.o sztuk, z lat

nierozpoznana w ilości ____::::= sztukrzlat

inne w ilości ____::-.___ sztuk, z lat

filmy:
kategorii A w ilości ___ Ętułów (tematów) l ..11_]11..._. sztuk, sztuk mat. wyjś. rzlat _117

kategorii B w ilości Ętułów (tematów)l _]]]--_._,., sztuko z lat

nierozpoznana, w ilości sztuk, z lat

inne w ilości sztuk, z|at ;;_ ._

- bliższe informacje o zbiorze dokumentacji:

....." . ..Ęą.tę.tiąły-ąr.qhi.watnę..Gą_t.,,Ą]]).stanpw.i.ą..m.Jn,;_plg.tqkóły włąqnypb__r}ąąĄ.§p.Ią]y_ozdąnią,

prp.tqkpły..ko..n"trqli...zęw.lętrany.q.Ę.plą.łry...finąn§_o.y_ę,. z?.rzldąęnią..w9.w.4ę!tz!s.,..9.z.§§ć..ą.kt..sp.tą:v

sądqsyqh,.ręp"ę{qrią, skqr.q.widzę,.łęjęs.try;.do.krr.mę.łJą_cję..kąI..,,BĘ50]].sJą.ttawią.ąkJą.a§._o.bawę...

b) dokumentacia odziedziczona po: (naleĘ podać nazwy zespołów akt i daĘ skrajne, ilość

mb., jednostek archiwalnych lub inwentarzowych, w podziale na kategorię A i
kategorię B, a także - jeśli zachodzi potrzeba - rodzaje dokumentacji, jak w punktach

II.2.a)

...... . ..§ąd..Ppwtalp" ury...w. Ęrzy§u§zś..z..h!""]95.6.:196.1; .§ąd Ęp,wrątpyry."w op._o_c.zq.ię...W.y.dziął

Zą.mi-ejs.Eoyry...w..P.rzyswzł-z_.k! 79§2:!.97.5...-..tnłdno_.u.stplić ilośqi..ąkt..w.p.q.dzią.l.ę !ą.zg§p..a.ły

ąrqbi.w.ą.lł"ę- (sądy), rępęłtqr.Ę.-i. sko..łqwidzę._s.ąd._ow.ę..(kąt,..,,Ą])..=..Qś0...mb, z.Ial.._!9.5.3..19]!;

Wvdziąl Qrvilny §ądu.Ppwiąto..w.ęgg_.ką1..,,Ą]l_ąktą,pk..5..mb,.z].ń !95§:!9_74.furąwdqpp.do..b..łię

ąktę..d}y99h..z..ę§p9ł9w ąr9hiwąlr.ly.qh, .ąktą."kg_t..,,B]], Q_k.__Q,50.mb_..z..1a.4__!9.7.!""197__2.);..Ęą.nslrłq.wq

Ęiwq..Nqtąr.i.ą.kl§- kąl. ,,Ą]].qk,..3..m!..z.!ąt.Lg]§_.!.9.92,.y.,tJm..tęp9"(pr.ią i.skqrp..w_i.d.z..ę. qk..0,!.0.mb

(ką1..,,Ą1),

c) dokumentacja zdeponowana (obca), (iak w punkcie II.2.b) 
-a______..__._

3. Zbiór dokumentacji obejmuje ogółem 10.49,.1.0. . ._____ mb., w §m **)

- kategoria A _478,6_0. mb.

- kategoria B.5.70,50. mb.

w Ęm:
- kategoria o,BE 50".1,70_..__ mb.

pozytywów, z |at ..;1,



4. Stan zbioru (skomentować dane zawarte w punktach 2 i 3, w porównaniu ze stanem z

poprzedniej kontroli określić stan fizyczny zbioru dokumentacji) .......q{....a§]ątnigj kontroli

zwięk_qzy.ły sĘ ilośgi dqkumę!_tepj.i.p.łzęq.h.o..y|y]yąlp.j...w ąr.qŁriwllm zaklą_do!_vp;__sląa _ft_z_y_g7py

§piąw. dzru 9h ta.s.ó.w .ą.kl był. prz:.rrpimnipj 
" z ądq wąląi ąqy. .

5. MateriaĘ archiwalne podlegające przejęciu przez archiwum państwowe (podać

podstawę prawną przejęcia__...._" .._Rpzpary.ąd_zę.Lię..M.rłls!tą..§pląw.i.ę.d.b.wqśqi z .dnlą..5..mąrqą

2.QQ4.ł..w.sprlvlp..prz.ę9h9}.yywąnią..ą.kl.sptą}.v_.§ąd9_!_\3.qh qrąz..iq.b.. pTzśkazryrąnią dq..ąrqbiwów

pąrl§tw9!-\ryph..M dq złiszgz_ęuą.(Dz,.\).__z_2*9!4_r_._pp.z,.9.9_1); .Ins.truk.cją.w.sprąlry"i.ę..p.rgąni.ząpji i
ząhęsu..dziąłąqią.-ą.qhiwó.w.ząk"łądp}vy.qb..w..łęs.o..łp,ię.".§pr_ąw.i.ę.db.wq.ś.qi..slą.{ip.w.lą.cg._zńągzlk 19.

zuządzlłią ..M.iąisltą...§pr.ąlvię.dl.iwqś.qi....z_ dni.ą....3.0___głudnią...1985...r....w §prąwię .ąrqhiw.ó.w

ząWądgwJqb w j.ę-dno.stkapb.prgą.łiząpyj.łyq.h.ręs.qrtu..qprąy.i.ę.d.liwqśqi. obejmują .q.Ę..1;3...."

mb., z lat ........1956: 19.89_ ....

6. Stan uporządkowania zbioru dokumentacji (w szczególności układ akt, kwalifikacja do

kategorii archiwalnych, opisy tecze|g prawidłowość zewidencjonowania i znakowania

sygnaturami archiwalnymi, kompletność materiałów archiwalnych) naątęri.ą.ły... ąrghiwal.4.ę

y.ry"dzięlołę p.w-idqngyjnię.!--fv-yp_zli.ę..q.d.dpku.męnJąpii nię.ąqhiwąlłęi.kąt,.'B]] plzę.q.h.o..!_\y]ryą$§j

w.."ą{g.hiwum ąąkł.ądowym,--nię---ząlys7ę..,4..!lytzg!9dl!_e.uę_41..p_o_.d.z._ią.ł1l...ną..zę§p_oły_.ąr.qhlw.ą.l.l§;

§pr.ąwdząnę..w..ęzą.§i.ę..kqntr.q.l.l.l_o.ny były qpl§ąnę..l.ząkwąlifi.kqwą.nę (klvąlifikgeja.papraw.ną_.w

plzyp.ądk"u.ly.q.b,.kjp.łę..§pląwd_zą-łęn..w..gzą§ię tęj ko$lrp!.i); .q.dnqś.trię..qp.isów..i kwąlifikąpji.z.pb_.

pkl.U.l; w.szłsl"kię..zę- §p.łąwdzą_!Jq.h"w"gzą§.Ę.kqltrolki.lp.maw.ąkt..a.z!.ą.q.zpnę..b.y.ł.y.sygnąJur.ąm.i

ątqbiw.ą.lny.mt, .ą.qbrw.!s.tką..łię...miąłą..pr.a.b"lę.Ę9w..z..}.yy§.zu.kiwą"nię.m".tp..m._o.]y..ą.kt._w..qpąr.q!u. __o.

pl9.wądz-o.ną..ęwrdęn.cję;-..qpóźnięqią..w..przękązyrryą.niu...mąlęłiąłów...ąqhiwąlnyqh. z_ kqm.órę.k

7. Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym była porządkowana w..,:-____

...:-_...f. po zasięgnięciu opinii archiwum państwowego - tak _ nie* przez! ___-__.._9 w

sposób (prawidłowy, nieprawidłowy)*),

8. Ewidencja

Jednostka kontrolowana prowadzi następujące środki ewidenryjne:

a) wykaz spisów zdawczo-odbiorczych - tak ---*iF*),

b) spisy zdawczo-odbiorcze - tak --ni$), w podziale na kat. A i kat. B - tak +id),
c) spisy materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego - tak -

_łłe*),

d) spisy brakowanej dokumentacji niearchiwalnej - tak-+i+t)o

e) ewidencję wypoĘczeń - tak -_ni€ś),



0 inne środki ewidencyjne _... .. _ _ _. Ar_c.hiwun. ąk.t .Quręndą _!_Q.,?, _29

9. Ocena prowadzenia ewidencji: ........__.._.rub.ryk1 sprewdząnygh..w...gzą§i.ę.. kgntrqli...spisów

_zdąwęz.o.:p.db..rq.rgzyp.h i tqb !rykąz.u___!_\3p.ę.łnialę.p9pląwnię (w kilku yzypądkągh..w..yyką.zję

z?.ni?st...łz_l+ałzęaią....kpĘqlki qrgą.{tiz.?łyjqp]." "prz.9ka:ują.c_pj....d"_o.kumęntą.cję...p..o_słu.ż..o..łp_...s.ię

pkę.ślęni.e..Ę.1."r"q.dząj.u.,dpkumęł_!ąpjt),..w.spis"ąp""b. ną""b.i.ęzągq..w.Rlrąę..pp!.łzęby.p.drrpt9.yywą.Ę9..§ą

i.łfqu.1.1.ąpj.ę..q..yryb.rąkqwąniu..ął.t _kg.t._,,B]]__q..mi.ni_o"ny.m..q.hęs.ię..prze..qŁrowyrvąłią, pp..u.pr.zędnla.1

pzy.skąntu....zeqdy....Dytęktp..tą....fuqhiw}łłl.....P_ą.łs!.ry_o. y_e_go_....w....Rą.dqmi.u,....spisy. ,__z_Eł_dĄię____1

pb..o..wiązuj.ąqymr..w §ln.zą.Ł,łęs.tę..przępisąmi..ppdp.i.qąnę.p..łzę.z_.ą.rghiw.is!kę..r..o.spby .p.lz9kąlują9e_

akla; "wszystkię..zę..sprąwdząnygh..w...c..ząs.ię. kpnlrqli...tp.mqw _ąk! 9z"!ap.z9!9" h.y.ły..pqprąrłlrię

,qygnąturąmi.ąr.q.h.iwą.lnymt."ą.tqhiw.istką..łię miąłą nąinnięjqzyqh.ptqblęmów z lry.q.zuki.wąni.e.m

y__m?guyqaghątqh.iwah],.ę.h..dp.ku.męntą_oji,.

10. Miejsca przechowywania dokumentacji poza lokalem archiwum zakładowego.._w

b.u.dy.Ńu.qą.ul, §las_zigą !.!...o_rEz.y{.Y Wydziąlę..Ksiąg.lVi.ęqzys§q.h........._.

11. Udostępnianie akt (terminowość rwrotów akt, stan fizyczny udostępnianych akt) nie

ząws.z..ę.jęst m.q.zll.wę q.kęś.lę.łię..dq kiędy_aktą. zps!ąlązw.r.ógqnę.dp.arq.hiwu.m.(spęqyfi.kg.sądów.),

s.tą.l.|lz:pzny_lłdqstęp.tliąłyqbąklpgynąimnięi.z,alp.yp.Iąjąęy,

12. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się ręrrłarnieo nieregularnie*)o za

zgodą, berzgeĘ*) archiwum państwowego, ostatnio .|4.1istgpgd?,_29L2.łqku.... "....

(data)

Jednostka kontrolowana m&, nie ma*) zgodę generalną na brakowanie

13. Przekazanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego miało ostatnio

miejsce w

la. Kierewnil<iem arehfu , osobą odpowiedzia|nązajego prowadzenie jest:

Mąria§.ytą......'zatrudniona(y)owinnejformie*),
posiadający(a) wykształcenie peasła*e*e, średnie, rły,ż,sze*) oraz ukończony,

+i€ukończony*) w __..2003. r. kurs archiwalny stopnia...__........d_rugi.ęgq. . . W archiwum

zatrudnieni są także: na pełnym etacie.....zą...dpkumę_n_t_ą.cj_ę._.pr_Zę9ha}_yywąną...W. V Wyd7iąle

Ksiąg.Więqzłsly"ę.b..q.dpqwiądą.Hąliną.C_hqjnąqką._.kiętq.y,1_1ik.s.ękrętą.riątu. osoba(y), na

pół etatu _ osoba(y)o w innej formie osoba(y), posiadająca(e)

15. Warunki pracy w archiwum zakładowym są debrq uciążliwe, ba+dz+4rudn+t),

ponieważ:_..,..ąk|ą_pr.zę9.hqy4nvąnę..są".w..kilkubudyŃąph

16. Lokal archiwum zakładowego (usytuowanie, ilość pomieszczeń, powierzchnia,

wyposażenie,, zabezpieczenie przed kradzieżą, pożarem i innymi ujemnymi crynnikami)



ph..2.3.Q ni,.Mągwy"ły.ątębiwu.m.-ząkłądqwęga.}.\ryp9§ą.za.4ę..oą..w.łę.gąły m.ętąl.q.w.ę,.§pr_z__ęt p.p.q_z,,

9glz.ę-w-ąlue,....ząh_.ą1o..wąr.ę. okną, drzwi..-ząbpzplppzgn_ę...bl_ąqbą,_._sygłą.!_ryą_css...g!armQwą,_ ,Jy
gł.Ó.w.ny.m .mągwy-*{---p§u§?-ą§z--pqwiętr.zą...(ąlę...i...tąk..w_i.Ęp.ó.""np.. śqianpph,...qdpądą...fą.rbą)..

Dqkg.mę.ł.tą*cj.ą.w.Y..W.ydzią.l.ę. Ksiąg WięgzJsty.qh.p.rzęg.hqsywą.nąjęsJ"w..b.udynku.p.ąłtę_łp}_yy.m.

npguyq---pqslądą qkrątqwąĘę...q.kną._z_abęzp_ięqzqnę._.qiątką...ząluzię,...Wyp.psą.zęnię.. s.tąq.q.w.ią

mę-tglowę rę.gą.ły,...slqlik, dłąbrŃą,___P__o_.mię_s_zg_zę_nig,...w ..kjórym...pr.z..ęqhp}.\_ryw.ąĘ.ę są...ks.ięgi

gglzęwąnę,.pqsr.ąd-ą..qś.wtę.tlęłrę..ę.l.ęktrygzłę.,.gąśnipę...sygnąlizągję."ątltyrvłą.mą.qiqwą,..d.łę.$,T_uą.qę.

dr.z.yj,.przęd.w.ejśqlęq .dg"m-ągązyrr-u.kąlą, b.ud nęk.qh.9.Ęp.nyjęsI gąłqdqbqwp,

17. Inne ustalenia kontroli: (min. oświadczenia przedstawicieli kontrolowanej jednostki

udzielane ustnie) 
_ _ _.:==_ _.. _ _ _,

18. Wykonanie za|eceń pokontrolnych z poprzednio prz€prowadzonej kontroli przez

archiwu m p aństw ow e . _ . _ _ _ 4a!ę.qęnią. !.yykp

III. Zalecenia wynikające z ustaleń bieżącej kontroli zostaną przekazane odrębnym

pismem.

Protokół podpisali:

rr,/i lr i/r

j jednostki)

Załącznlki:

Protokół spotządzono w 2 egz.

ęgz.ff 1 - jednostka kontrolowana

egz,nr2 - A.P. wRądqmi!ł

*) niepotrzebne skreślić
**) wpisać znak or-lł , jeżeli brak jest danych

PnEZE5
U REJor.loWEGo AFcilrhnńlll

,!r6da śrya,
,"T,l_[,_.,frPrylK

;.ł 
" 

c §,l, ii] i];,'u JJ,li ŻTśt u. *
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