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PROTOKOL KONTROLIARCⅡ IWIIM ZAKLADOWEG0
Nr 1212012

Pafstwowa Inspekcja Ochrony RoSlin i Nasiennictwa

Wojewridzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
ul. Zieleniecka 1l

66-400 Gorz6w Wlkp.

Podstaw4 prawnq przeprowadzonej kontroli stanowi4: art. 2l ust. 2 oraz art.28 pkt. 4 ustawy
zdniat4 ripca re83 . 

" "*"1;H*3THJr"l;:"$r# ifl:hiwach 
(tekst jednority Dz. U.

I. Informacje wstgpne
1. Kontrolg przeprowadzlla w dniu 28 sierpnia 2012 r. Agnieszka Niekrasz - st. archiwista,
przedstawiciel Archiwum Paistwowego w Gorzowie Wlkp.; nr upowa2nienia do kontroli:
407 -112012 w obecnodci przedstawicieli jednostki kontrolowanej Lubuskiego
Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa p. Ryszarda Mroza oraz p.

Katarzyny Sggi kierownika Dzialu Administracyjnego oraz archiwisty zakladowego.

2. Jednostka kontrolowana zostala utworzona: 1 sierpnia 1975 r., podlega bezpo5rednio

Gl6wnemu Inspektoratowi Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Warszawie, ul. Al. Jana Pawla
II 11; 00-828 Warszawa. Obecnie kieruje p. Ryszard Mr6z - Lubuski Wojew6dzki lnspektor
Ochrony RoSlin i Nasiennictwa. Organem nadrzgdnym i kontrolujqcym jest Wojewoda
Lubuski; ul. Jagielloriczyka 8 66-400 Gorz6w Wlkp.

3. Statut, regulamin organizacyjny kontrolowanej jednostki: statut - zarz4dzenie t 132
Wojewody Lubuskiego z dn.2l maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojew6dzkiemu
Inspektoratowi Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wkp. regulamin
organizacyjny: zanqdzenie nr l5 Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Rodlin i
Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dn. 21.10.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu

organizacyjnego Wojew6dzkiego Inspektoratowi Ochrony Roilin i Nasieffrictwa w Gorzowie

Wlkp. (z pbin. zm.), regulamin pracy: zarzqdzenie n 6/2012 Lubuskiego Wojew6dzkiego

Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dn. 20 kwietnia 2012.

4. ZmiNry organizacyjne w przeszloSci:

Inspektorat ulegl nastgpujqcym reorganizacjom: 1950-1975 Powiatowa Stacja

Kwarantanny i Ochrony RoSlin w Gorzowie Wlkp., 1 sierpnia 1975 r. do 8 lutego 1996 r.

Wojew6dzka Stacja Kwarartanny i Ochrony RoSlin w Gorzowie Wlkp., od 9 lutego 1996 r.
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Paristwowa Inspekcja Ochrony RoSlin Wojew6dzki Inspektorat w Gorzowie Wlkp., od 1

stycznia 1999 r. Lubuski Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin w Gorzowie Wlkp., W
2002 - na mocy ustawy z dnta I marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu
centralnych organ6w administracji rzqdowej i jednostek im podporzqdkowanych oraz o
zrnianie niekt6rych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz.253) z dniem 1 kwietnia 2002 roku zostala
utworzona Inspekcja Ochrony RoSlin i Nasiennicfwa; do 3l marca 2002 roku zadania z tego
zakresu realizowaly dwie odrgbne Inspekcje, tj. Inspekcja Ochrony RoSlin i Inspekcja
Nasienna. Inspektoratowi podlega Delegatura Zamiejscowa w Zielonej Gorze oraz 11

oddzial6w terenowych: Gorz6w Wlkp., Krosno Odrzanskie, Lubsko, Migdzy,rzecz, Nowa 56l,
Strzelce Krajeriskie, Sulgcin, Swiebodzin, Slubice, Wschowa, Zagah.

5. Jednostka kontrolowana jest od - na mocy decyzji -; w stanie likwidacji, upadlosci,
przeksztalcenia*) - tak, nie*).

6. Ostatni4 kontrolg archiwum panstwowe przeprowadzilo w dniu: 16 grudnia 2009 r.

7. Archiwum zakladowe bylo tak2e kontrolowane: nie bylo.

8. W jednostce kontrolowanej obowipuj4 przepisy kancelaryjno-archiwalne (uzgodnione, nie
uzgdrdef,e z archiwum paristwowym)* :

a) instrukcja kancelaryjna, wprowadzona rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia
l8 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryj nej, jednolitych rzeczowych wykaz6w
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakesu dzialuia archiw6w zakladowych (Dz.

U. Nr 14, poz. 67 iNr 27, poz. 140) - zal4cznik nr 1;

b) jednolity rzeczory wykaz akt, wprowadzony rozporz4dzeniem Prezesa Rady Minish6w z

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczorych
wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakesu dzialaila archiw6w
zakladowych (Dz. U. Nr 14,poz.67 iNr27,poz. 140) - zal4cznik nr 5;

c) instrukcja archiwaln4 wprowadzony rozporz4dzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18

stycznia 201 1 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczorych wykaz6w akt

oraz instrukcj i w sprawie organizacji i zakesu dzialania archiw6w zakladowych (Dz. U.

Nr 14, poz. 67 iNr 21, poz. 140) - zal1cznik rr 6;

d) inne normatywy kancelaryjno-archiwalne: -.

II. Ustalenia kontroli
1. Stosowanie przepis6w kancelaryjno-archiwalnych, szczeg6lnie w zakresie poprawnoSci
klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji oraz kompletnoSci i regulamoSci przekazywania jej
do archiwum zakladowego:

W Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
obowiqzuje bezdziennikowy system kancelaryjny. Opiera sig on na rejestrowaniu spraw w
spisach spraw zakladanych osobno dla kazdej teczki aktowej zgodnie z obowiqzuj4cym
jednolitym tzeczorym wykazem akt. Akta przekazywane s4 do archiwum zakladowego na
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biei4co, calymi rocznikami na podstawie spis6w zdawczo-odbiorczych. Materialy archiwalne

s4 prawidlowo uporz4dkowane. Przez prawidlowe uporz4dkowanie akt kat. ,,A" rozumiemy:
chronologiczne uloZenie spraw w teczkach - pisma najstarsze np. ze stycznia na gorze teczki
a pisma najmlodsze np. z grudnia na spodzie teczki. Powy2sza zasada obowiqzuje r6wnie2
przy ukladaniu pism w obrgbie sprawy. Usuwane s4 czg5ci metalowe, wt6miki, brudnopisy,
kopie. Akta s4 paginowane ol6wkiem. W lewym g6mym rogu teczki nanosimy znak akt
skladajqcy sig z symbolu literowego kom6rki organizacyjnej i cyfrowego symbolu klasy
wedfug rzeczowego wykazu akt. Po Srodku u g6ry pelna nazwa aktotw6rcy (stempel

firmowy), w prawym g6mym rogu kategoria archiwalna. Na Srodku teczki - tytul, pod nim
daty skrajne (data roczna pierwszego i ostatniego pisma w teczce).W lewym dolnym rogu

znajduje sig sygnatura archiwalna oraz umieszczona jest adnotacja o liczbie zapisanych stron
w teczce. W Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w dniu kontroli
nie byl wdra2any 2aden elektroniczny system zarzqdzania dokumentacj4. Od ostatniej kontroli
w roku 2009 zostaly przekazane do archiwum zakladowego akta kat. ,,A" zalata: 2007-2009 z

Seketariatu, Dzialu Nadzoru Nasiennego, Dzial Ochrony Ro6lin i Techniki, Dzia\
Finansowo- Ksiggowego oraz Kadr.

Wojew6dzki Inspektor Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa zarz1dzeniem wewngFznym nr
6/2011 z dn. 17 marca 20ll powolal koordynatora czyrmoSci kancelaryjnych. Jest nim p.

Maria Paradowska zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. obstugi seketariatu.

2. Zbi6r dokumentacji **)

W archiwum zakladowym jest przechowywana:
a) dokumentacia wlasna :

- aktovta:
kategorii A w ilo6ci 4,15 m.b., z lat 1999-2010 (175 j.a.)

kategorii B w ilo5ci 40,00 m.b., z lat 1999-20f0
w tym akta kategorii ,,BE 50" lub ,,B-50" 7,20 m.b. (akta osobowe)

nierozpoznana w iloSci: - m. b., z lat: -
- lechniczna:
kategorii A w iloSci: - mb., jedn. inw: - 

jedn. arch. -, z lat -kategorii B w iloSci: 4,15 mb., jedn. inw: - jedn. arch. -, z lat 1976-77
nierozpoznana w iloSci: - mb., rysunk6w: -zlat-
- elektroniczna na noinikach magnegtcznych i oplycznych
kategorii A w iloSci: -, 

jedn. inw.: -, z lat -kategorii B w iloSci: -, 
jedn. inw.: -, z lat -nierozpoznana w iloSci: -, jedn. inw.: -, z lat -

- kartograJiczna:
kategorii A w iloSci: -, 

jedn. inw.: -, jedn. arch. (arkuszy), z lal: -kategorii B w iloSci: -, 
jedn. inw.: , jedn. arch. (arkuszy), zlat: -nierozpoznana w iloSci: - arkuszy, z lat -
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kat A w‖ oSd:一,jedn hw:一,czasu nagr“ ,zl江:一
kat B w ilo銀 :一,jcdn inw(nagrm):_,cZasu nagran,z lat:一
面crozpoznana w iloSci:― ―pudclck,z lati― ―

inne w iloSci:一―sztuk,z lat:―――

力′ο

『

ゲα
kategoHi A w iloSci:一 ,Jcdn inw:一 ,ncgatywow:一,pottywow:― ,Z lat:一
katgoHi B w iЮ

`d:一
,jcdn hw:一,sztuk,z ht一

」erozpoznana、 v iloSci:― ―sztuk,Z lat:――

inne w iloSci:一―sztuk,z lat:一

カリ f

kateg“ i A w iloSci:一 yu16w(temat6w),sztuk,szttk mat wyJ`,z lat一

katego五i B w iloSci:一 tメu16w(tcmat6w),sztuk,z lat:一

nierozpoznana、v iloSci:― ―sztuk,z lat:――

inne Ⅲ loSci:一―sztuk,Z lat:一

_ ぅrむz`ヵル′″ασι ο zιあrzι ″ο力″″ι″″9′

Akta katcgoHi,,A''sa W Stanic uporzadkOWallym Poprawnie opisane zostaly okladki―

tzn.naniedono kategoH9 archiwalnl,symbOle klasynkacヵ nC Z Wykazu akt,stul tCCZki,daty

Skttne Materialy archiwalne sa SpagmOwane

Akta kat...A''z lat 1999-2010 w ilo6ci 4,15m.b。 (175i.a.)

o Sekretariat 1999‐ 2009-1,60m.b.-69j.a.

● Dzial Finansowo‐Ksi9gowy 1999‐2008-0,40m.b.‐ 13j.a.

● DziJ Nadzoru Fitosanitarnego 1999‐ 2002-0,20m.b.-5j.a.

● K“ry 1999‐2010-0,40m.b.-16j.a.

● Dzial Nadzoru Nasienncgo 2003‐ 2008-0,35m.b.-1l j.a.

● Dzia1 0chrony RoSIn i Techniki 1999‐ 2007-1,00-47j.a.

● Dzial AdministracJi 1999‐2005-0,20m.b.-14j.a.

Akta kat。 ..B"z lat 1999‐ 2010-40,00m.b.

●  Dzial Finanso、 vo― Ksi9go、ゃγ2003‐2008-8,80m.b.

●  Dzial Nadzom Fitosanitarnego 1999‐ 2009--3,20m.b.

●  Dzial Nadzoru Nasienncgo 2005‐ 2010-5,00m.b.

● Dzia1 0chrony RoSlin i Techniki 1999‐ 2010-6,80m.b.
●  Kadry 2004‐ 2008-0,80m.b.

o Sekretariat 2005‐2008-0,90m.b.

● Dzial Administraqi 2003‐ 2010‐ 1,70m.b.

●  Laboratoriun1 2004-2007-1,60m.b.

● Listy plac i kart zarobk6w 1976‐ 2008(Gorz6w Wlkp i Zielona G6ra)-4,00m.b.

● Akta osobowc(Gorz6w Wlkp i Zielona G6ra)1976‐ 2010-7,20m.b.



b) dokumentacia odziedziczona oo: (nalezy podai nazwy zespol6w akt i daty skajne, ilo6C mb,
jednostek archiwalnych lub inwentarzowych, w podziale na kategorig A i kategorii B, a tak2e - je6li
zachodzi potrzeba - rodzaje dokumentacj i, jak w punktach II. 2.a):

Akta odziedziczone po: Powiatowej Stacji Kwarantanny i Ochrony Ro6lin w Gorzowie z
lat 1950-1975 oraz Paistwowej Inspekcji Ochrony Rodlin Wojew6dzki Inspektorat w
Gorzowie Wlkp. z lat 1996-1998.

Akta kat. ..B" z lat 1976-1998 - 3.20 m.b.

o Dzial Fitosanitamy 1987-f998 - 1,00 m.b.
o Dokumentacja techniczna 1976-1977 - 1,20 m.b.
o Dzial Konfoli Upraw i Techniki 1997-1998 - 1,00 m.b.

dokumentacia zdeponowana (obca), (ak w punkcie II.2.b): -.

3. Zbi6r dokumentacji obejmuje og6lem: 47,35 m.b., w tym **)

D kategoria A: 4,15 m.b.

) kategoria B: 43,20 m.b.

w tym:

) kategoria BE 50: 7,20 m.b.

4. Stan zbioru (skomentowaC dane zawarte w punktach 2 i 3, .v por6wnaniu ze stanem z poprzedniej kontroli,
oke(lid stan fizyczny zbioru dokumentacji):

Przechowywane akta s4 w dobrym stanie fizycznym.

5. Materialy archiwalne podlegaj4ce przejgciu przez archiwum paristwowe (podac podstawg

prawn4 przejgcia): -.

6. Stan uporz4dkowania zbioru dokumentacji (w szczegdlno$ci uklad akt, kwalifikacja do kategorii

archiwalnych, opisy teczek, prawidlowo5i zewidencjonowania i znakowania teczek sygnaturami archiwalnymi.
kompletnoSC material6w archiwalnych):

Akta przechowywane s4 w magazynie na metalowo-drewnianych regalach. Materialy

archiwalne ulo2one sq na oddzielnym regale. Przechowywany zas6b archiwum zakladowego

w dniu kontroli byt w caloSci uporzqdkowany oraz zewidencjonowany. W trakcie

wyrywkowej kontroli jednostek archiwalnych ustalono, ze akta kat. ,,A" i ,,8" s4 oblozone w
tekturowe oktadki, przewi4zane bawelnian4 tasiemkE oraz opisane. Materialy archiwalne s4

uporzqdkowane wewnEtrz teczek (spaginowano strony, usunigto elementy metalowe) oraz

poprawnie opisane tzn. maj4 prawidlowo naniesion4 kategorig archiwalnq a tytuty teczek s4

nazwami hasel klasyfikacyjnych z obowiqzuj4cego wykazu akt. Archiwista zakladowy

nadaje poszczeg6lnym przejgtym teczkom aktowym prawidtow4 sygnaturg archiwaln4 tzn.

numer spisu zdawczo- odbiorczego lamany przez num er pozycji na danym spisie.
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7. Dokumentacj a przechowywana w archiwum zakladowym: nie byla porz4dkowana, po
zezwoleniu archiwum pafstwowego - tal< - ane* przez - w spos6b @r.ar*idl.e$ryt
nieprauddlorvy )* , poniewirZ -.
8. Ewidencja.
Jednostka kontrolowana prowadzi nastgpuj4ce Srodki ewidencyjne:

A) wykaz spis6w zdawczo-odbiorczych - tak - ie*),
B) spisy zdawczo-odbiorcze - tak - +ie*), w podziale na kategorie A i B - tak- nie +),

C) spisy material6w archiwalnych przekazywanych do Archiwum Pafstwowego - tak -
nie*),

D) spisy brakowanej dokumentacji niearchiwalnej - tak - Eie*),
E) ewidencjg wypoiryczei - tak - nie*),
F) inne Srodki ewidencyjne: - .

9. Ocena prowadzenia ewidencj i:
Srodki ewidencyjne prowadzone s4 prawidlowo. Spisy zdavtczo-odbiorcze

sporz4dzane s4 na wlaSciwych formularzach a zdajqcy akta do archiwum referenci wypetniaj4

wszystkie rubryki. Spisy s4 rejestrowane w wykazie spis6w pod kolejnym numerem,

omaczona jest data przekazania al( a tak2e s4 na nich podpisy osoby pnekazuj4cej onz
przyjmuj4cej akta. Archiwista zakladowy prowadzi dokladnie ewidencjg zgodnie z prqjgtymi
przez instrukcjg archiwalnq wymogami.

Przepis $ 6 trst. 3 rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia l8 stycznia 201 1 r. w

sprawie instrukcji kancelaryj nej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w
sprawie organizacj i i zakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz. U. Nr 1.{ poz. 67 iNt27,
poz. 140) stanowi, iz dla dokumentacji powstalej i zgromadzonej w podmiocie przed dniem

wej6cia w Zycie rozporz4dzenia, nale?y stosowad kategorig archiwaln4 o wartoSci wyZszej, w
przypadku gdy kategoria archiwalna dla tej dokumentacji okre6lona zgodnie ze stosowanymi

w6wczas przepisami, r62ni sig od kategorii okreSlonej w jednolitych rzeczowych wykazach

akt stanowi4cych zaL4cznlki do tego rozporz4dzenia (por. Informacja nr 8 Naczelnej Dyrekcji

Archiw6w Panstwowych z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie stosowani przepisu $ 6 ust. 3

rozpo.z1dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacj i i
zakesu dzialania archiw6w zakiadouych (Dz. U. Nr 14, poz.67 i Nr 27, poz.I40). Powy2sza

weryfikacja kwalifikacji dokumentacji mo2e skutkowai przekwalifikowaniem dokumentacj i

niearchiwalnej do material6w archiwalnych. W zwiqzku z tyrn, iZ w archiwach zakladowych

materialy archiwalne i dokumentacja niearchiwalna ujmowane s4 w odrgbnych spisach

zdawczo-odbiorczych przy zmianie kwalifikacji tej dokumentaili nalefl zastosowai spos6b

postgpowania okre6lony w 40 pkt. I i 2 Instrukcji archiwalnej, stanowi4cej zalqcznik nr 6 do

przedmi otowego r ozporz4dzenia.

Archiwista zakladowy dokonal zmiany kwalilikacji archiwalnej w 6rodkach
ewidencyjnych,

10. Miejsca przechowywania dokumentacji poza lokalem archiwum zakladowego: -.
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ll Udost9pnianic akt(te:HHnowo`O zwTot6w akt,stan flη czny udost,pnianych akt)

Udost9pnianic akt do wgl“ u praCOWnikom Wacw6dzkiego lnspcktoratu Ochrony
Ro`lin i Nasiennictwa w Gorzowic Wlkp odbン wa siQ w magazynic archiwlm pod nadzorem

arch、vlsty zakladowcgo WVypo2yczanie poza lokal archi■ 7um zakladowego odnoto_ane
jest w reJestrze oraz na kartach wypo2ycz“ Akぬ ― acanc sa W Wyznaczonym tcnni面 c oraz

w dobttm stanie flzycznym

12 Brakowanic dolcunlcntacJi niearchiwaina Odbywa siQ鷲
=日

田■お,niercgulamicⅢ ),za
zcavolcnicm,b― ―

VelentaⅢ  archi¬lm pmstwowego,ostat」 o akta brakowano w:

●  luty 2010-2,00 m b nr zgody:006ノ2010r,nr zgody 009/2010-1,00 m b oraz nr

zgody 012/2010-2,00 m b dokumcntacJi niearchiwain可

●  gmdzici 2010 nr zgody 127/2010-0,05 m b
o  luty 201l nr zgody 008/11-2,00 m b

Jednostka kontrolowana lna,nie ma*)zezWOlenia generainego na brakowanie

13 Przekazanie matcHa16w archiwalnych do archiwtun panstwclwego mialo ostatnio mlcJscC:

Matcrialy archlwalne zostaly prz19tC 4 1utcgo 2004 r w iloSci 2,60 m b-136ja z

lat 1961-1998(PowiatOWa StacJa Kwarantalmy 1 0chrony Rogin,waew6dzka St∝ ja

Kwarantalmy i Ochrony RoSlin,Paistwowa lnspekcJa Ochrony RoSlin w Gorzowie Wlkp.

oraz dopけ w dO Zespolu 66/961 2 1at 1976-1998,005 mb,6j a w dniu 2009-07-10

14  0soba OdpOWicdzialn4 za prowadzenic archiwtm zakladowego w ralnach innych

obowi“k6w slu2bowych obowittk6w slu2bo、 Ψγchiest p Katarzyna S9ga― kicЮwnik Dzi詢

Administrac角 nego,Zatmdniona na pclnym etacic,“ げak燒趨,… *),p° Siadaaca

WykS2● lCenie rd由 Ⅳ い 髯 ,轟 ,Wy2Sze*)oraz ukoiczony kurs archiwallly stopnia l w

2003r

15。 Wttipracy w archi、 ャum zakladowγ m sa dObre,“尊山腱,baFdZ04ndne*),ponie、 v滋 :

magazyn archiwalny spelnia¬ γmogi stttiane w obowi午劉 可゙InStrukai o organizacJi l

zakresic d」 alanh archntlm zakladowego W zwiaZku jcdnよ zd屹1 loSda naplyWai゛ yCh

akt nalc2y rozwa2y6 mo21iwo66 pozyskania nowcgo pomicszczenia na magazyn archiwalny.

16 Lokal archi、 vum zakladowego(uSytuowanie, ilo`O pomieszczen, pOwierzchnia. wyposa2enie,

2abeZpieczent przed kradzicza,pozarcm ilnnymittemnymi cη nnlkam):

Archl、vum zakladowe WaCw6dzkiego lnspcktoratu Ochrony RoSin i Nasiennictta w

Gorzowie Wlkp sklada si9 z jcdncgo pomに szczcnia magazynowcgo Magazyn ma okolo 15

m2pOwlcrzchni i mieSci si9 na II piQtrze budynku Urz9du Jcst tu centralne ogrzcwanie―

『

Z可 dki Z temostatem,oSwictlenic dcktryczne,podloga― des鳳 pomJowane farba o埼 na,

okno z piono"γ mi ZaluzJallli Drzwi drcwniane obite blacha,Zalnykane na zarnek patentowγ

D2、vi po zakoiczona pracy sl zgOdnic z nowa instrukcJl archlwalna p10mbowane.Jest tu

biurko z krzcslcm,gaSnica proszkowa Magazyn zostal¬γposaZOny w urzadZCnic do pomiaru

tempcratuv i wilgotnoSci powietrza(celCm kOntroli panttaCych Warunk6w klimatycznycllD
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Wedlug nowej instrukcji archiwalnej zaprowadzono dzienny rejestr odczyt6w temperatury i
wilgotnosci powietrza. W dniu kontroli odnotowano nastgpujqcy pomiar:

527o wilgotnoSci powietrza oraz 20 o C.
W zwiqzku z pojawiajqcym sig powoli problemem, Le za 2-3 l^ts moLe zaczqe

brakowad miejsca na nowe doplyruy akt, naleiy rczwar46 mo2liwoSd pozyskania nowego

magazynu.

17. Inne ustalenia kontroli: (m. in. oSwiadczenie przedstawicieli kontrolowanej jednostki udzielane ushie):

Pani Katarzyna Sgga prowadz4ca archiwum zakladowe przeb) vala od grudnia 2010 r.
do pzridzierr:.ika 201 1 r. na urlopie macierzyriskim.

18. Wykonanie zaleceri pokontrolnych z poprzednio przeprowadzonej kontroli przez
archiwum panstwowe:

W trakcie kontroli archiwum zakladowego w grudniu 2009 r. Archiwum Paristwowe w
Gorzowie Wlkp. zalecei pokontrolnych nie wydalo.

III. Zalecenia wynikaj4ce z ustalerl bie2qcej kontroli zostana przekazane odrgbnym
pismem.

Protok6l podpisali:

′ι
鰍鯰諾鰍締…

Zal4cznikt:

Protok6l sporzqdzono w 2 egz.

egz. nr 1 - jednostka kontrolowana

egz.w2 -AP 
w Gorzowie Wlkp.

+) niepotrzebne skreslid
r*) wpisai znak ,, -,, , je2eli brakjest danych

餡
ft ierownik kontrolowanej jednostki) (przeprowadzajqcy kontrol g)

STANOWIヽ ハU口 S


