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Archiwum Panstwowe w Gorzowie Wtkp uprzejmie informuje' 2e w dniu 28 sierp-

nia 2012 r. Agnieszka Niekrasz - st. archiwista, przedstawiciel Archiwum Panstwowego w

GorzowieWlkp.dzialaj4cnapodstawieprzepis6wustawyzdnial4lipcal983r.onarodo-

wymzasobiearchiwalnymiarchiwach(tekstjednolityDz,|J.z2011nr123poz,698zp6Zn.

zm.) przeprowadzila w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa w

GorzowieWlkp.kontrolgpostgpowaniazmaterialamiarchiwalnymiwchodzqcymiwsklad

paistwowegozasobuarchiwalnego.PoEYzszeczynnoScinea|izowanonapodstau.ieart.28

pkt. 4 ww. Ustawy.

Zustaleribie2qcejkontroliwynika,Zezgodniezzapisemrczporz4dzeniaPrezesaRa-

dyMinistr6wzdnial8stycznia20llr.wsprawieinstrukcjikancelaryjnej,jednolitychrze-

czowych wykaz6w akl oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w

zakladowych(Dz.UNr14,poz.67iNr27,poz'140)wWojew6dzkimlnspektoracieOchro-

ny RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. wskazano tradycyjny system kancelaryjny jako

podstawowysystememdodokumentowaniaprzebieguza}atwianiaitozslrzyganiaspraw,Wo-

jewodzki Inspektor Ochrony RoSlin i Nasienn iclwa zarzqdzeniem wewnqtrznym nr 612011 z

dn. 17 marca 20i I powolal koordynatora czynnoSci kancelaryjnych W chwili obecnej w kon-

trolowanejjednostceniejestwdraZanysystemEZD(systemelektronicznyzaru4dzaniado-

kumentacj4).

W trakcie bieZ4cej kontroli archi*um zakladowego ustalono i2 jego ewidencja pro-

wadzona jest prawidlowo, zgodn\e z obowiqzujqcymi przepisami archiwalnymi' W dniu kon-

trolicaloS6przechowywanegozasobubylapoprawniezewidencjonowanaiuporz4dkowana.

Zar6wno materialy archiwalne czyli akta kat ,,A" jak i akta kategorii "B" s4 poprawnie opi-

sanetzn'wlewymg6mymroguteczkinaniesionyjestznakaktskladaj4cysigzsymbolulite-
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rowego kom6rki organizacyjnej i cyfrowego symbolu klasy wedlug rzeczovte3o wykazu akt'

Po Srodku u g6ry pelna nazwa aktotw6rcy (stempel firmoury)' w prawym g6mym rogu kate-

goria archiwalna. Na Srodku teczki - tytul, pod nim daty skrajne (data roczna pierwszego i

ostatniego pisma w teczce). Materialy archiwalne zostaly spaginowane W lewym dolnym

roguznajdujesigsygnaturaarchiwalna.Archiwistazakladowyzgodniezobowiqzujqc4in-

strukcj4 archiwaln4 nadaje przejqtym aktom sygnatury archiwalne'

Przepis$6ust.3rozporzqdzeniaPrezesaRadyMinistr6wzdnialSstycznia20llr.w

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednotitych rzeczowych urykaz6w akt otaz instrukcji w

sprawie organizacj i i zakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz U Nr 14' poz' 67 i Nr 27 '

poz. 140) stanowi, i2 d1a dokumentacji powstalej i zgromadzonej w podmiocie przed dniem

wejSciawlycierozporz4dzenia,nale|ystosowaikategorigarchiwalnEowartoSciwy2szejw

przypadku, gdy kategoria archiwalna dta tej dokumentacji okreSlona zgodnie ze stosowanymi

w6wczas przepisami, r62ni sig od kategorii okeSlonej w nowym jednolitym rzeczowym wy-

kazie akt. Archiwista zaklado,,ry dokonal zmiany kwalifikacji dokumentacji w posiadanych w

archiwumzakladowymSrodkachewidencyjnychZgodniezobowi4zujqcymiwinstrukcji

przepisami. Obecnie calo56 zgromadzonego zasobu w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony

RoSIin i Nasiennictwa w Gorzowie WIkp. wynosi 47.35 m.b. a tym 4,15 m b akt kategorii

W dniu kontroli stwierdzono, Ze w magazynie archiwum zakladowego powoli zaczyna

brakowa6powierzchniprzechowalniczejnanowedoply"tyakt'WprzyszloScinale2ywigc

rozwalyt mo2liwoS6 pozyskania nowego pomies zczen\a do przechowywania przybywajqcej

dokumentacj i.

Termin wykonania ww' zalecen:

- pkt. I - bez terminu wg. potrzeb jednostki organizacyjnej'

Wterminie30dnioddatyotrzymaniazaleceflpokontrolnychnalezyprzeslacdoAr-
chiwum Paristwowego w Gorzowie Wikp pisemn4 informacjE o Srodkach podjqtych w celu

realizacji zaleceri pokontrolnych.

Z powaZaniem


