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Archiwum Paflstwowe w Poznaniu uprzejmie informuj e, 2e na podstawie przepis6w

art. 2I ust. 2 i art. 28 pkt 4 ustawy z dnia 14 hpca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym

i archiwach (tekst jednolity -Dz U. Nr 123 z 20Il r., poz. 698 z p6in. zm.) omz przepis6w

Zaru4dzema Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiw6w Paristwowych z dnia 15 czerwca 2000 r.

w sprawie przeprowadzania przez archiwa pafistwowe kontroli postgpowania z materiaiami

archiwalnymi wchodz4cymi do paristwowego zasobu archiwalnego, poczynaj4c od dnia 7

marca 2014 r. w archiwum zakladowym Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Ro5lin i

Nasiennictwa w Poznaniu zostanie przeprowadzonakontrola og6lna archiwum zakladowego.

Przedmiotem kontroli bgdzie szczeg6lno6ci: sprawdzenie stopnia wdrozenia i

przesftzeganra przepis6w kancelaryjno archiwalnych; prawidlowo6i klasyfikacji i



kwalifikacji dokumentacji a zwlaszcza rnaterial6w archiwalnych; wielkosi zasobu

archiwalnego, stan fizyczny i stopieri opracowan ta material6w archiwalnych, ich kompletnoSi

oraz terminowoSi przekazywania przez kom6rki organrzacyjne do archiwum zakladowego:

poprawnoSi prowadzenia Srodk6w ewidencyjnych; prawidlowoSi udostgpniania akt;

regularno6i i poprawnoSi brakowania dokumentacji niearchiwalnej; kwalifikacje zawodowe i
stan obsady osobowej archiwum zakladowego; stan lokalu archiwum i jego wyposazenie oraz

terminowoSi i poprawno6i przekazywania material6w archiwalnych do archiwum

paristwowego.

W celu sprawnego przeprowadzenia kontroli prosimy o wyznaczenie os6b bior4cych

udzial w czynno6ciach kontrolnych z ra.mienia Inspektoratu oraz przygotowanie i
udostgpnienie do wgl4du osobie kontroluj 4cej nastgpuj 4cych dokument6w :

- aktdw prawnych, na podstawie kt6rych Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Ro6lin i
Nasienictwa w Poznaniu funkcjonuje w obecnej formie prawnej;

- przepis6w wewngtrznych dotycz4cych organizacji jednostki (statut, regulamin

organizacyjny);

- obowi4zuj4cych i stosowanych przepis6w kancelaryjno - archiwalnych (instrukcja

kancelaryj na, j ednolity rzeczow y w ykaz akt, instrukcj a archiw alna) ;

Srodk6w ewi dencyj nych prowad zony ch w archi wum zakladowym ;

informacji (zestawieri) dotycz4cych wielkoSci t rodzaju dokumentacji zgromadzonej

archiwum zakladowym w podziale na dokumentacjg: wlasn4, odziedziczonq

zdep onow a n4 (uLy czon4),

CzynnoSci kontrolne przeprowadzi rrgr Sybilla Suszek starszy archiwista,

przedstawiciel Archiwum Paristwowego w Poznaniu na podstawie ,,Upowaznienia do

przeprowadzania kontroli archiw6w zakladowych" (DNS.0 1 03. 7. 20 1 3 ).
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