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Archiwum państwowe w
Lu b Lin ie

l.,]azwa archiln,um państlvowe9o

7378

Nr proiokołu

3\ uL. ]ezuicka ]"-ą,

skr.poczt,1 1 3

20-950 Lub[in

Oddział

201 B_08-01

Data dokumentu

Identyf ika,ior

(SystemoVr'y)

NZ^.4ż1,44.2018

Znak sprawy

Adres

ldentyf ikator operatora

5704

ldentyfikator
systemowy

KRs

379

lnformacje o jednostce

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie

Nazwa jednostki

ul. Grodzka 21,20-117 Lub[in

Adres kontroLowanej .jednostki

Pełna nazwa aktu normatywnego Data dokumentu

1-998 uchwała nr 616/LXł?98 Rady Tomasz Pietrasiewicz 2002
D_ł. ,.., ____ _:_ Miejskiej w Iublinie z dnia26 marca
^"Tj::":1.:"'' ].998 r. w sprawie podziału instytucji lmię i nazwisko kierownika jednostki Rok ustalenia pod

}eonostKl 
klI|tury pn. centrum Kultury w Lublinie nadzór

Nazwa aldu prawnego

Prezydent Miasta Lub[ina ptac Król.a Władysława Łokietka 1, 20-].09 Lubt

O rgan nad rzęd ny / nadzo r ujący Adres organu nadzorującego

Statut Regulamin organizacyjny
X tak 2a00-04-27 X tak 

20rc-12-15

czy posiada? Data dokumentu czy posiada? Data dokumentu

lnny dokument Zmiany organizacyjne

4309393710

RE60N

Poprzednia nazwa Lataod- -do

siruktura organizacyjna siano\"/i załącznik daZaząC,zenia nr 6/2ali- Dyi"ektora Ośi,odka "Brama Grodzka - Teatr NN" z dnia 25
maja 201"1 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Organizacyjnego

W trakcie tiicwidacji X nie

W trakcie upadłości X nie

w trakcie zmian x nie
organizacyj nych

PRoToKoŁ Kot\TROLl

Opis struktury organizacyjnej



Protokoł [onvołi puestuegan]a pęepiscw o państvvoWVm zasołlieo]LjivyolllyIljdlL,lwoliWUslo]er''BlaTaGlo97Pa-lealrŃŃ'w 
lnlinl:_Eoz,nr

Uwaqi

lnformacje o kontroli

kontroLa postępowania z materiałamiarchiwaLnymiidokumentacją niearchiwa[ną

przedmiot i zakres kontro|i

Ko ntro [ę przep rowadził

Tłodszy 5O/20t8 06.07.2018 24.07.2018 24.a7.2affi
arch iwista

lmię i nazwisko 
. 
Stanowisko Nr upowaznienia do Data wystawienia: okres ważności - od: do:kontrolera służbowe kontrolera kontroti

Uprawnieni pracownicy do reprezentowania jednostki

nie dotyczy

stanowisko służbowe

strcFa 2 Z 10

lmię i nazwisko

Data kontro [i

20t8-07-24

Data rozpoczęcia kontrot i

20t8-07-24

Data zakończenia kontrol i Wskazanie dni będących przerwami w
kontrol i

lnformacja o ostatniej kontroLi AP

2018-06-18 kontro|a archiwum zakładowego
Nazwisko i imię osoby przeprowadzającej kontrotę Data kontrol,i przedmiot i zakres kontroli

lnformacja o dodatkowYch kontro[ach przepisów archiwa[nych przez inne jednostki

S Brak informacji

Uwagi

przep isy ka nceLa ryj no-a rch iwa Lne obowiązuj ące w j ed n ostce

Jednostka kontrolowana posiada przepisy X tak Uzgodnione z archiwum X takkancelaryjno-archiwalne. państwowym

lnstru kcja kan cel"aryj na

2005 wProwadzona Zaządzenie m nr 4/2o05 Dyrektora ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN,,w LubLinie z dnia 1,2listoPada 2005 r, w sPrarłie instrukcji kancelaryjnej i zeczowego wykazu akt oraz insirukcji o organizacji izakresiedziałania archiwum zakładowego w oŚrodku "Brum" Grodzka-Tetr NN" w Lublinie , załącznik nr 1
Rok

Uwagi

Jednol,ity rzeczowy wykaz akt
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2005 WProwadzony Zaaąc}zeniem nr 4/2OO5 Dyrektora Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN" w LubLinie z dnla 12
Listopada 2005 r. w sprawie instrukcji kance|aryjnej i zeczowego wykazu al<t oraz instrukcji o organizacji izakresie
dziaiania archiwum zakłado\^/ego w Ośrodku "Brama Grodzka-Tetr NN" w LubLinie - zaŁączn|k nr 2

Rok Uwaqi

lnstrukcja w sprawie organizacj i i zakresu działania archiwum zaktadowego

2005 wprowadzona Zarządzenierr, nr 4/20a5 Dyrektora Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN" w Lublinie z dnia t2
tistopada 2005 r. w sprawie insirukcji kanceLaryjnej i zeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji izakresie
działanla archiwum zakładowego w Ośrodku "Brama Grodzka-Tetr NN" w Lublinie - załącznik nr 3

R.ok Uwaoi

Stan przestrzegania przepisow o państwowym zascbie archiwaŁnym i archiwach

5ystemkanceLaryjny X bezdziennikowy

System zarządzania X papierornry

dokum e ntacją

Skład informatyczny X nie

lnformacja o informatycznych systemach dedykowanych działających w jednostce

Archiwa zakładowe

Archiwum zakładowe
Nazwa archiwum zakładowego 

archiwum zakładowe ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w LubLinie

W archiwum zakładowym jest przechowywana:

X tak

Dokumentacja własna

X tak

Dokum entacja odziedziczona

Dokumentacja własna

X nie

Dokumentacja zdeponowana

materiały archiwa|.ne (kat. A) to główn!e dokumentacja projektów związanych z działalnością kultura|ną, artystyczną;
edukacyjną 0Środka, wycinki prasowe, sprawozdania z działaLności merytorycznej, wspołpraca z organami samoządu, skargi
i wnioski. Dokumentacja techniczna kat. A dotyczy zabytkowych budynl<ów, w których Ośrodek ma siedzibę. Dokumentację
niearchiwalną stanowią: akta osoboyve pracowników kat. BE50 oraz Listy płac kat. B5O, dokumentacja finansowa i kadrowa
oraz dokumentacja niezreatizowanych projektów artystycznych. W archiwum zakładowym iw Dzia[e lkonoqrafii
pzechowywane są fotografie w ilości: 22036 j, inw (14007 negatywów, B029 pozytywów).

Opis dckumentacji

x tak x tak x nie x nle x tak

Dokumentacja Dokumentacja DÓkumentac,ia Dokumentacja Dokumentacja
alćowa teclrniczna kańograficzna qeodezyjna fotograficzna

x nie x nie x nie x nie

Dokumentacja audialna Dokumentacja wizyjne Dokunlentacja audiotvizualna Dokumentacja eLektroniczna



i-,liv;.vi ;rvlltluii plze)ll.egd.la paeplsoN o pal's14owVm zasoblearLhJh dJrym i alchiwa.l- w Oś-obek 'iB;-; ć;o;;(;'-'i;;i;i"Ń|'* L-bl nie - Faz, nl ,....

Aktowa kategońa 
.u,95"A"

Aktowa kategoria 
199I"B, L,

Aktowa kategoria 
1c98"B50" L,

Aktowa kategoria 
1998,BEso" Ł)

,,1l':::_9*-"''' 199t"B", "B50,, "BĘ5o, LJ

razem

. Techniczna 
1 c90

kategoria "A" L )

Techniczna
kategoria "B"

lo]on"|'o:T 79g,kategoria "A"

Fotograficzna
kategoria "B"

2016 13.50

Data do llość w mb.
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Data od

Data od

Data od

Data od

Data od

Data od

Data od

Data od

Data od

2016

2at6

201,6

2016

t995

20t8

29,a0

Data do lł.ość w mb,

r,)/

Data do llość w mb.

1.00

Data do llość w mb.

3t.37

Data do ltość w mb.

a.70

Data do llośc w mb.

Data do

Data do

]edn. arch

0

.jedn, inw,

0

Jedn. inw-

0

Jedn. inw.

0

Jedn. inyl,

10

]edn. arch.

Data do llość w mb. bądź jedn. inw. Jedn. arch.

22036

Jedn, inw.

Jedn. inw.

Materiały
archiwaIne
podtegające Data od

przejęciu przez
archiwum

panstwowe z
archiwum

zakładowego

Data do

ll.ość jedn. arch.

l[ość mb.

lLość GB

- Dokumentacja odziedziczona

Dokumentację odziedziczona stanowi głównie dokumentacja techniczna budynku oraz dokumentacja wytwo..,ona prżezTeatr NN do 1998 r. - fizYcznie nie oddzielona od dokumenticji własnej, wykazane w ramach dokumentacji własnej.

Opis dokumentacji

x nie x nie x nie x nie x nie
Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacjaa}ćowa techniczna kartograficzna geodezyjna fotograficznax nie x nie x nie x n]e

Dokumentacja audialna Dokumentacja wizyjna Dokumentacja audiowizualna Dokumentacja elektroniczna
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Materiały
a rchivJai ne

pódie§ejąfe Data oc
prz€ję{iu prueż

are l1iy.,/urn

p§ństwi},#e Z

ĘrChiw!rm
Zakład*we§o

Data do

lLośc jedn. arch.

iLość mb.

lLość GB

E,""vide n cja

X tak X tak X tak

WYkaz sPisów Spisy zdawczo- Spisy materiatów archiwai'nych Spisy brakowane.j dokumentacji Ewidencjazdawczo-odbiorczych odbioi-cze przekazanych do archiwum niearchiwalnej udostępnień
państwowego

lnne środki
ey/ ioencyj ne

P*rsoneI alch iv/um zakładowego

Kierownik [ub osoba odpowiedziatna za prowadzenie archiwum

umowa o wykształcenie \,vyzsz€ specjaLis§czne (kierunek
pracę historia, specja|ność archiwistyczna)

lmio irr:,,l,ic,.n ili-meza|r;jl:erl: \,.,,,|,-__-l_,_^:_ __L.: ,.j lY ,19_1i.J,\U iaini3Zalr-j:i:er]3 i\i§a_otLc-ljc oi C;l,v;c.ne (,-,p. łurs archiwalr,y, vv}żsże
wykztałcenie archiwalne) i data ukońcżenia

Lo ka'L arch iwu m zakładov/ego

p iętro 2

Usyiuowanie

uciążiiwe 1

Warunki pi-zechowywania

X nie X nie

iIość pomieszczeń

22.70

Powierzchnia (m2)

7,a0 gaśnica

Rezerwa magazynowa (mo,)
ro LefV

regały stacjonarne

miejsce pracy d|a
archiWisty

termometr

higromeir

Wyposażenie

Zabezpieczenie przed kradzieżą i innymi
ujemnymi czynnikami

Zblor dokunleniacji obejmu.ie ogółem:

Dokumentacja ai<towa w tym kategoria 'A' (iLosc w 
13.50

mb.)

w tym kaiegoria "B", "BSC', 
ą1 77 W tym -)o 

^A'BE50' .azem /!1651 w 1!,) kategc.la L)'vv

"B" (itość lv
mb)

W tlm 
137

kategoria
'B50" (iłość

w mb.)

* tvT 
1.00Llt on rŃoL caOrI a

,BE5 0,
(i1,ośc w

mb)
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Dokumentacja techniczna w tym kategoria ''A'' (iLość w
mb)

W tym kaiegoria "B"(iLoŚĆ w

mb.)

Dokumentacja kartograficzna w tym kategoria ''A'' (ilość l^,,

mb)
w tym kategoria "B" (iLość w

rnb )

Dokumentacja geodezyjna w tym kategoria ''A'' (ilośc w
mb,)

w tym kategoria "B" (iLość w
mb)

Dokumentacja fotograficzna w tym kategoria ''A'' (iLoŚć w
jedn. inrł.)

w tym kateqoria "B" (iLość w
jedn, inw.)

Dokumentacja audiaLna w tym kategoria ''A'' (i1,ość w
jedn. inw.)

w tym kategoria "B" (itość w
jedn. inw.)

Dokumentacja wizyjna w tym kategoria ''A'' (itośc w
jedn. inw.)

w tym kategoria "B" (iŁośc w
jedn. inw,)

Dokumentacja audiowizualna w tym kategoria ''A'' (iLość w

a.7 a

D oku m e ntacja eteldroniczna

jedn. inw.)

w tym kategoria "B" (iLość w
jedn, inw.)

w tym kategoria "A" (ilość w GB)

\ry tym kategoria "B" (itość w GB)

Miejsca PrzechowYwania dokumentacji przyjęiej na stan archiwum zakładowego poza Loka|em ai-chiwum zakłacloweqo

Ustalenia kontroli

Ustalenia kontroli
1. §tcsowanie przepisów kance!aryjnc-anc}łlrva|nyctl: w ośrodku obowiąaje

system kance|a;,y.jny bezdziennikotl,y stosowanie przepisów kancelaryjno-
archiwalnYch rryzbudza PoWaZne zastrzezenia, Pracownicil nie prowadzą spisót^,,
spraw w teczkach. w obrębie pieczęci lvpłyrłu nie jesi nanoszony znak sprawy
WątPliWoŚci wzbr-rdza sPosób łączetria al<i iprowaCzenia teczek, Dol<unlentacja ił
komórkach organizacyjnYcli Ei-upowaila jest jako korespr:llclencja przycilociząca i

wYchoCząca, Dodatkoulo teczki zakładatre są nie w oparciu o jednoliiy rzeczowy
"łykaz aki obowiąaljący w,jecncstce, a np, ciła pocmiotu, z kiórym prowacizona ]esikorespondencja. Akta przekaąywane do archiwum zakładowego porządkowane są
Przez archiwistę zakładowego. Archiwista sporządza również ostateczną wersję
sPisów zdawczo-odbiorc,ąych dokumentacji przekazanej do archiwum zakładowego,
natomiast zgodne z § 2B.1 obowiązującej instrukcji kancelaryjnej obowiązek ten
spoCZ)Ą^ia na pracotłnikach merytorycznych, Zdarzają 5ię błędy w kwalifikac.li
archiwalnej dokumetltacji, np,deklaracje poclatkowe kwalifii<owane są jako kat.
B50. MateriałY archiwalne zgromadzone w arclriwum zakładowym nie są konrpletne.
Jednostka Posługuje się nornratywami kancelar.vjno-archiwalnymi, uz_9odniorlymi z
Archiwum Państwowym w Lublinie, wprowadzonymi Zarząc.lzeniem nr 4l2OO5

22036



stlona l- z i0

Dyrektora OŚrodka "Brama Grodzl<a-Teatr Nl,]" yv Lub|inie z clnia ]_2 listopada 2005
r. tv sprawie instrukcji kancelaryjnej irzeczowe9o wykazu akt oraz instrukcji o
organizacji izakresie działania archiwum zakładowego w ośrodku "Branla Grodzka_
Tetr Nl!" w Lubiinie. jednoiity rzeczowy wykaz akt obowiązujący w ośrodl<u jest
niedostosowany do działalnoŚci jednostki, Niektóre hasła kiasyfikacyjne posiadają
zbyt niską kategorię np,Srodki ewidencji kontraii obiegu dokumentacji kat. 82,
Udostępnianie zbioru bibliotecznego kat, Bc, Ksiązka kontroli kat. B5, lJzgadnianie
sald kat. Bc, Deklaracja podatkowa kai. 85, W wykazie umjeszczone są równiez
liczne hasła, które nie zrrajdują zastosowania w pracy jednostki, np, Typizacja i
normalizacja,

2. §tan zbionu: większoŚć akt umieszczona jest vrr teczkach, segregatorach i

skoros4Ąach; cześć akt \^,/ pudłach z tektury falistej, Materiały archiwalne
przechow}v/ane są w teczkach wiązanych i segregatorach, Foiografie
Przechowyrlvane Są w albumach i koperiach. Stan fiąyczny zbioru dokumentacji jest
dobry Od ostatniej kontroli rozmiar dokumerltacji przechow;zwanej w archiwunr
za kładowym powię ks4ył s ię.

3. §tał'l uP*rządkowania zbionu dokumęntacji; Materiały archiwalne (kat. A) są
ułozone odrębnie od dokumentacji niearchiwalnej (kat. B). Zasób z}ożonyjest na
regałach W kolelnoŚci spisów zdawczo-odbiorc4ych, Materiały archiwalne są
częściowo uporądkowane wewnątrz teczek, są 6z},te ispaginowane, jednak
v.lięl<szość materiałóyr archiwalnych r,vymaga poprawy uporządkowania,
Dokumentacja w teczkaclr ma układ odwrotny od chronologicznego, nie posiada
Paginacji. W niektói-ych Eeczkaci-l oznaczonycir kwaliiikecją archiwalną A znajdują
się wYłączriie kopie pisni. CzęŚĆ materjaiów archiwainych nie została przełozona do
teczek wiązairych - są przechoWy\lvane W Segr€9atoracir. Niektóre tytuty teczek są
zbYt ogólne inie irrformują o zawartości np, Lubiin 2.0, List w sprawie od-Kat, Listy
do Henia, Współpraca z urzędami centralnymi korespondencja dyrektorska. Część
teczek nie posiada naniesionej sygnatury archiwalł"rej. Fotografie zgromadzone w
archiwutrr zakładowym nie zostały forrnalnie przekazane do archiwum zakłaciowego i

są na stanie Działu ikonografii,
4, Mie1.gs*a przech<rwywarrig dokurnentacji p€ze !okalem arclriwułtt

aaisłed*węgc: Dział Historii rłówionej: ,,Progranr Historia Mówiona" - B10 nagrań
z iat 1998-2a07 (72 900 nrinut); 13B relacji z 2008 r,; 59 relacjiz2aO9 r. (l7 467
minut); 296 relacji z2OIQ r. (18 981 nrinut); 201 relacji z7all r. (15 600 minut) ;

422 relacje z2072 r, {34 702 minut); 338 relacji z2aL3 r, (29 006 minut); 267
relacji z2074 r. (23 272 mirlut); 262 relacje z2al5 r, (23 9Ą7 minut); 260 relacji z
2016 r. (27 852 minut); 17} relacji z2077 r, (73 420 minut); 118 relacji z2078 r.
(10 420 minut). Fotogratie cyrrovue (dział ikonografii) są przechowyrłane na
Serrverze i nośnikach cyfrowych ż lat 20O3-201B. Wykonyuane Są kopie
zairezpieczające na płytach DvD, przechowywane w archiwum zakładov4yrn i

PraCowni fotogra'ficzirej, Nagrania audiowizr_lalne przechowywane są na płylach CD
i DvD. prowadzi si€ ewiciencję w postaci inwentarza kartkowego (karty zawierają
następujące elemerrty opisu: na^vę jednostki, nr ewidencyjny, tytuł, cz;s
nagrania, ol<reŚlenie twórcy, datę polvstania, nazv,lisko osoby, która dokonała
rnontazu, opis noś nil<a ),

5. {Jdcstęp;tia*ię aki:: dokumentację udostępnia się do celów słuzbowych na

7.

podstawie kart udostępnienia.
fiwiłi€t'lcje: prowacJzoriy.jesŁ wykaz spisów zcjawczo-oclrriorczych araz zbiór spisów
zciawczo-odbiorczyclr w kolejności według numeróyl z wyl<azur akt. Bral< zbioru
pruvvadzonegc w podzia]e ria koiiiórki organizacyjne, co jesr niezgodne z § 7.7
obotnliązującej irrstrukcji o organizacji izakresie działania archiwum zakładowego.
Spisy zdav;czo-odiriorcze dokr_l mentacji przekazywarrej do arclriwum zakładowego w
wiekszości podpisywane 5ą przez wicedyrektora, a nie przez osobę sporzadzającą
sPis ikierownika komórki organizacyjnej. Trwo proces tworzenia ewidencji fotografii
znajdu;acych sie vu archiwuln zakładovrym iw dzia|e lkołrografii,
Vqieri,łł,t§<i §}recy i^J archi,,,lłurn zekłedovuyrn są urciążiwe, poniewaz stałe
stanorąlisko pracy pracoiłinika odpowiedżalnego za prowadzenie arclriwum
zakładowego znalduje 5ię w potrrieszczeniu spełniajacyrr funkcję ma9azynu
archiwr-lm zakładorłlego oraz częŚciovlo biblioteki. Utrucjnia to w zlacz,,]ym stopniu
orgatlizację pracy, jak róirvrliez slworzerrie bezpiecznych warunków do

6.
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przechoWn/Vania Za5obU (np, lruclno StWorzyĆ y/ tej 5i/tuacji
klimatyczne prze c h ovryĄ/va n ia do ku me nta cji, zo rg a n izowa ć d oste p
tn4yłącznie w obecności archiwisty) .

8, L*kal archiwrłrn ząkładowega składa się z dwóch pomieszczeń. pomieszczenje
pierwsze o powierzchni 9,45 m2 usytuowane jest na łpiętrze, urządzone w nim jest
równiez stanolrłisko Pracy dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenia
archiwum zakładowego. Do pomieszczenia prowadą drzwi drewniane nie
zabezpieczone na wypadek pożaru, oświetlenie jest dzienne ielektryczne
ener9ooszczędne, okno osłonięle roletami nie jest zabezp!eczone kratami,
Podłoga wYłozona - PłYtkami ceramicznymi, w pomieszczeniu jest centralne
ogrzewanie, bez moŻiwoŚci regulacji temperatury Wyposazenie pomieszczenia
stanowią; regały metalowe stacjonarne oraz szafy drewniane na akta, stoljk,
biurko,5przęt komputerowy, drabina. zabezpieczenie na wypadek pozaru stanowigaśnica prosż<oura, koc aaśniczy szklany, worki ewakuacyjne na akta, w
Pomieszczeniu jest termohigrometr, wyniki pomiarów są rejestrowane w kontrolceprowadzonej elektronicznie, w dniu kontroli temperatura wynosiła 24 st,, a
wilgotnoŚĆ 53%. Pomieszczenie słu4y równiez 1ako biblioteka podręczna ośrodka,
Drugie Pomieszczenie o powierzchni 13,25 m2 przeznaczone na potrzeby archiwum
zakładowego mieści się na l piętrze kamienicy Do pomieszczenia prowa dą drzwi
drewniane z jednym zamkiem, nie zabezpieczone na wypadek pozaru,
Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowią gaśnice proszkowe, brak jest worków i

koców gaśnicąych, Brak termohigrometru, nie dokonuje się pomiarów warunków
klimatycznych w pomieszczeniu. oświetlenie wyłączlie elektryczle, podłoga
wyłozona jest płytkami, Brak w pomieszczeniu wentylacji. wyposazenie stanowią
oznaczone literowo regały drewniane, w lokalu przechowywane są przedmioty nie
Z/viąa_ne z działalnoŚcią arclriwum zakładowego - przechowywany jest tu równiez
księgożriór Ośrodka.

sŁrona 3 Z lL

właściwe warunki
do pomieszczenia

G M. in.: opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faldycznego,
ich powstania, zakresu i skutków oraz imiona, nazwiska i funkcję
nieprawidłowości. Wskazanie podstaw dokonanych ustaleń.

w tym stw l e rdzony ch nie praw i dł owośc i, przy czy n
(stanowisko) osób odpowiedziatnych za

lmiona, nazwiska i funkcja (stanowisko) osób odpowiedzialnych za stwierdzone
n iep rawidłowości
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zaLecenie nr 1 dotyczące zobowiązania pracowników, prz ede wszystkim kierowników komórek
organtzacylnych, do ścisłego pżestrzeqania pzepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczegóLnie w
zakresie prawiciłowego zaktaciania i prowadzenia teczek z aktami spi-aw, prowadzenia spisów spraw,
kwaLifikacji i kLasyfikacji dokumentacji oraz prawidłowego poządkowania dokumentacji i

pzekazyv,lania jej do archirnlum zakładowego - pzeprowadzono instruktaz dLa kierowników komórek
organizacyjnycn, jednak wyma9ane są dalsze dzialania

zaLecenie nr 2 dotyczące przekazania akt spraw zakończonych z komorek organizacyjnych do
archiwum zakładowego w stanie upoządkowanym komptetnymi rocznikami, na podstawie spisów
zdawczo-odbiorczych spoządzonych oddzieLnie d[a materiałów archiwaLnych (kat. A) w 4
egzempLazach, a dLa dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) w 3 egzempIarzach oraz pzestzegania
reguLarnego przekazywania do archiwum zakładowe9o akt spraw zakończonych - nie wyl<onano,

zaLecenie nr 3 dotyczące uporządl<owania materiałów archiwaInych znajdujących się w archiwum
zakładowytł, zgodnie z § 2B ust, 1obowiązującej instrukcji kanceLaryjnej - nie wykonano

zal'ecenie nr 4 dotyczące rozpoznania, zakwalifikowania do odpowiednich kategorii archiwaLnych,
ujęcia w spisach zdawczo-odbiorczych dokumentacji uznanej zanierozpoznaną, oraz uzupełnienia
opisów teczek, w tym o oznaczenie kwatifikacji archiwalnej - nie wykonano.

zaLecenia nr 5 dotyczące oznakowania wszystkich jednostek archiwa|nych (teczek) w |ewym dolnym
rogu sygnaturami archiwalnymi, na które składa się numer spisu zdawczo-odbiorczego według
wykazu spisóvv zdawczo-odbiorczych łanrany prze z koLejną pozycję spisu zajmowaną pzez daną
jednostl<ę archiwaIną. - v,,l,,lkonanc.

zalecenie nr 6 dotyczące uszczegołowienia nieprecyzyjnych, zbyt ogolnych tytułów jednostek
aktowych w opisach teczek ispisach zdawczo-odbiorczych, Tytułteczki powinien składać się z
pełnego hasła k|asyfikacyjnego z wykazu akt iinformacji o rodzaju dokumentacji występującej w
teczce - nie wykonano

zalecenie nr 7 odnalezienia oryginałow dokunlentacji iw teczkach, w których znajdują się kopie pism

zamiany ich na orygina|ną dol<umentację - nie wykanano

zaLecenie nr B dotyczące zaprowadzenia drugiego zbioru spisów zdawczo-odbiorczych w układzie
według komórek organizacy,inych przekazujących dokumentację zgodnie z § ].8. 1 obowiązującej
instrukcji archiwatnej - nie wykonano.

zaLecenie nr 9 ciotyczące usunięcia z pomieszczenia ma9azynowego pzedmiotów inne niz
bezpośrednio związane z pzechowywanienr i zabezpieczaniem dokumentacji - nie wykonano,

zaLecenie nr 10 dotyczące uzupełnienia wyposażenia pzecirłpozarowe9o w pomieszczeniach
magazynowych o worki ewakuacyjne na akta i koce qaśnicze - nie wykonano w catoŚci, ponieivaż
worki i koce znajdu,|ą się ty|ko w jednym pomieszczeniu.

zatecenie nr 1_1" doiyczące wymiany dzwi prolvadzących do pomieszczeń archiwum zakładowego na

metalowe z atestem prz ecitvpozarowym i wznlocnieniem antywłatiraniowym oraz zaopatrzyĆ w
zamki patentowe - nie wykonano

zalecenie nr 12 dotyczące zorganizowania statrowiska pracy archiwisty zakładowego w pomieszczeniu
biurowym - nie wykonano

zastrzeżenia do

pi,otokołU

stanowisko
kontroLera do

zgłoszonych
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X nie

X nie

Opis



@ wyutąpienie pokontroLne zostanie przekazane odrębnym pismenl

Pouczenie:

[j::Yl'k jed,nostki kontrolowalej, pzed podpisaniem protokołu kontroli, moze zgłosić
Pls.emne umotYwowane zastzeŻenia do ustaleń zawartych w protokole kontroLi, ńterminie ]_4dni ,od dnia jego otzymania.

Kierownik jednostki kontrolowanej moze.odmowić podpisania protokołu kontroli, składając wterminie 7 dni od dnia jego otzymania pisemne wyjaśnienie przyczyń óurno*y, 
' ) ''

Protokół podpisaLi

Odmowa podpisania protokołu kontrol,i przez X nie
kierownika iednostki

P'otokó, konIroli pueStęP9ania pEeDisoW o pa, stwoVJVm ża5obiearcnlwa|lym i al(hiwa:n W oslodek ''Brama btoozka - ieaiiŃ\; w Lubl|nie - Eoz. nt ,,
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Podpis kierownika jednostki kontroLowanej

ZaŁączniki

Q§ arat

Protokoł sporządzono w 2 egz.
egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana
egz, Nr 2 - Archiwum Państwowe w Lublinie
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