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Szczecinie uprzejmie informuje, 2e

w dniu 20 maja 2015 t.

ukasz Kozlowski, przedstawiciel Archiwum Paristwowego w szczecinie, dzialajqc na pod-

stawie przepis6w ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwaln),rn

i

archiwach

(D2.U.2011, Nr 123, poz. 698 z p62n. zm.) przeprowadztl w T,akladzie Wodociqg6w i Kanaliza-

cji Sp. z o.o. w

Szczecinie kontrolg postglowania

z materialuni archiwalnymi wchodz4cymi w

sklad paristwowego zasobu archiwalnego. Powy2sze czynno6ci zrealizowano na podstawie art. 28
pkt. 4 ww. ustawy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, 2e w jednostce organizaclinej stosowane
sq przepisy

kancelaryjno-archiwalne uzgodnione z archiwum paristwowym. Obowi4zuje tradycyj-

ny system zarzqazania dokumentacjQ.
nie jest gromadzona

w

niekt6rych kom6rkach organizacyjnych dokumentacja

w spos6b odzwierciedlaj4cy przebieg zalatwiania

i

rozstrzygania spraw (np.

Laboratorium i Wydzial Gospodarki Komunalnej). Klasyfrkowanie i kwalifikowanie tej dokumen-

tacji nastqpuje dopiero po przejqciu przez archiwvrn zakladowe. Kwalifikacja akt zweryfikowanych podczas kontroli nie budzi zastrzeieh.

Zgodnie z instrukcj4 kancelaryjn4

i

instrukcj4 archiwaln4 dokumentacja spraw zakoriczo-

nych jest regulamie przekazywuta do archiwum zakladowego. W latach 20121014 archiwum
zakladowe przejElo ok. 8 m.b. material6w archiwalnych

i

225 m.b. dokumentacji niearchiwalnej.

Dokumentacja niearchiwalna, dla kt6rej uptryn4l okes przechowywania wskazany

w rzeczowp

wykazie akt, byla regulamie brakowana za zgod4 archiwum paristwowego.
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Materialy archiwalne sq przekazywane do archiwum zakladowego nieuporz4dkowane. Techniczne porzqdkowanie jednostek archiwalnych przeprowadzane j est przez archiwist g przed przekazaniem dokumentacji do archiwum paristwowego.

Teczki aktowe posiadaj4 wszystkie wymagane elernenty opisu, w tym prawidlowo nadane
sygnatury archiwalne. Zgodnie z instrukcj4 mchiwaln4 prowadzona jest ewidencja archiwum zakladowego. Udostqpnianie akt prowadzone jest zgodnie z przepisami instrukcji archiwalnej. Stan

fizyczny dokumentacji nie budzi zastrzezeft.lokal archiwum zakladowego zapewnia naleiryle warunki przechowywania dokumentacji, zabezpieczajqc je przed uszkodzeniem, zniszczeniem bqd|
utrat4.

Od czasu poprzedniej kontroli archiwum zakladowe przekazalo do Archiwum Paristwowego

w Szczecinie ok. 17,5 m.b. material6w archiwalnych dokumentacji aktowej, 20 jednostek inwentarzowych dokumentacji kartograficznej

i

8 film6w. Ekspertyzie mchiwum paristwowego podlega

wydzielona dokum entacja z Zakladla Produkcji Wody Miedwie z lat 1962-1991 oraz akta osobowe
pracownik6w zwolnionych do 1964 roku. Dokumentacja spraw zakoriczonych przechowyrrana w
Zakladzie Produkcji Wody Miedwie powinna zostal przekazana do archiwum zakladowego zgodnie z rozdz.

XII instrukcji kancelaryjnej.

W zwi4zku z porrf/iszym, na podstawie przrprowadzonej kontroli, Archiwum Paristwowe w
Szczecinie *ydaje nastgpujqce zalecenia pokontrolne:

1.

Zobowiqzat kom6rki organizacyjne do przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, w szczeg6lno-

2.

XII - Pnekazryanie akt do archiwum zakladowego.
Przygotowat do ekspertyzy archiwalnej (wydzielenie, ewidencja) dokumentacjE podlegaj4c4
6ci rozdzialu

ekspertlzie archiwalnej archiwum pafstwowego: mog4ca stanowii materialy archiwalne dokumentacja z Zaktadu Produkcji Wody Miedwie z lat 1962-1991 oraz akta osobowe pracow-

nik6w zwolnionych do 1964 roku.

Termin nykonania zalece6:
31 pa2dziemlka 2015 r.

W terminie 30 dni od daty otrzymania z:lecefi pokontrolnych nale2y przesla6 do Archiwum
Paristwowego w Szczecinie pisemnq informacjg o Srodkach podjgtych w celu realizacji zalecei pokontrolnych.
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Fax:91-43-43-896

Centrala: 9l-43-35-01 8, 43-35002
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