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WYSTAP| E N tE POKONTROLN E

Podstawq prawnE ptzeprowadzenia kontroli stanowi:aft.21ust.2 iart 28 ust. l pkt 3 ustawy
z dnia X.4 Lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwatnym iarchiwach (Dz. U. z2Ot5t.poz.

1s06)

I nformacje o jed nostce kontrolowanej

Gimnazjum Nr 16 im. F. Chopina w Lubtinie

Nazwa jednostkj

u|'. Poturzyiska 2,20-853 Lubtin

I nformacje o przeprowadzonej kontroLi

Ko ntro [q przep r owadzil

Matgorzab Buczek

lmie i nazwisko kontrotera

43t03027200000

Adres kontrotowanej jednostki 
REGON KRS

Uwagi

Stanowisko stuibowe kontf olera

45/2016 2016-09-2I

Nr upowa2nienia do kontroti Data wystawienia

upowazntenta

Data kontro[i

2016-10-26

Dala rozpoczecia kontroli Data zakoiczenia kontf oti Wskazanie dni bedqcych przerwami w kontroLi

kontro[a postQpowania z materiatami archiwaLnymi wchodzqcymi do paristwowego zasobu archiwalnego idokumentacjq niearchiwaln4

Zakres i przedmiol konlroli

LJwagi

Ocena dziatalno5ci jednostki w zakresie objqtym kontrolq
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Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lubl.inie realizuje wsposrib prawidtowyzadania okre6lone w przepisach kanceLaryjno-
archiwalnych obowiqzujqcych w jednostce. Stan zasobu archiwum zaktadowego jest dobry. Ewidencja archiwum nie wzbudza zastrze2en.
Wykaz spis6wzdawczo-odbiorczych prowadzony jesttqcznie dLa materiat6warchiwaLnych (katA) oraz dokumentacji niearchiwatnej (kat
B). Prowaflzone sq dwa zbiory spis6w zdawczo-odbiorczych. Pierwszy zbi6r sbnowiq spisy zdawczo-odbiorcze uto2one wedlug wykazu
spis6w, drugi zbi6r spis6w prowadzi siq oddzieLnie dLa kaZdej kom6rki organizacyjnej .spisyzdawczo-odbiorcze zawierajq wszystkie
wymagane etementy. AkE przekazywane sq regu[arnie do archiwum zaktadowego. Uporzqdkowanie material6w archiwal.nych nie
wzbudza zasltrzeZef . Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakladowego odbywa siq reguLarnie. Materiaty archiwatne sq uto2one
chronologicznie wewnEtrz teczel(, pfzesznurowane, posiadajq numeracjq stron. Opisy teczek s4 petne. Materiaty archiwaLne (kat A),

dokumenEcla akt osobowych i tisty ptac jest wydzielona fizycznie na regatach. Pomiary temperatury i wiLgotrodci dokonywane sq
regu[arnie, wyniki mieszczq siq w normie przewidzianej w instrukcji o organizacji i zakresu dziatania archiwum zaktadowego
obowiqzujqcei w jednostce. W czasie kontroLi archiwalnej stwierdzono niewiel.kie uchybienia, ktdre zostaty opisane poni2ej.

Ocena dziatatno<ci jednostki

Stw[ endzone r.l ! eprawi dtowodefr

L. CzqSi dokume nta cji jest przechowywa na w te czka ch n ie dostos owa nych do rozmiaru dokume nta cji, np. kron iki szl<o Lne. 2. Jed na
jednostka archiwatna - kronika szkolna,wymaga zabezpieczenia konserwatorskiego z powodu ticznych rozdarc. J.WGimnazlum nr 16
obowiqzujq normatywy kance[aryjne, kt6re wymagajq uaktualnienia idostosowania do obowiqzujqcych przepis6w prawa archiwaLnego
(np. insfiukcja o organizacji i zakresie dzialania archiwum zaktadowego w zakresie brakowania dokumentacji) oraz do potrzeb iednostki
orga nrza cyJnej,

Stwierdzone nieprawidtowoici

Za{.ecen[e dotyczqee sposohu usLiniqefra nfr epnawldtowoScfi

L. Poprawit zabezpieczenie techniczne kronik szkolnych.

2. Dokonai zabezpieczenia konserwatorskiego dokumentacji zawierajqcej rozdarcia, np. kroniki szkotne,

3. Przestai do zatwierdzen ia przez Dyrektora Archiwum Pa hstwowego w Lubtinie pro.iekty normab/w6w
kanceLaryjno-archiwatnych: jednoLity rzeczowy wykaz akt instrukcjq kancetaryjnq oraz instrukcjq w sprawie
organizacji i zakresu dziabnia archiwum zak{adowego.

4.Przeprowadzii szkolenie wewnetrzne w zakresie stosowania przepis6w kance[aryjno-archiwatnych i

zobowi4za( pracownik6w do ich dcistego przestrzeganta.

2017-0I-31

2017-0I-3I

2017-02-28

2017-02-28

Termin realizacji
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podpis wydaiEcego wysqpienie

?010 -12- 0 g

Pouczenie:

Kierownik jednostki kontrotowanej, w terminie 2l dni od dnia otzymania wystqpienia
pokontrolnego, moze zglosii pisemne umotywowane zastzezenia do oceny'i zileceh
z.awartych w wystEpieniu pokontrotnym oraz zho2yi dodatkowe wyja6nienia i pzedstawii
dodatkowq dokumentacj q.

ZalEczniki lLo6i: 0

@ arat

Wystqpienie sporzqdzono w 2 egz.

egz. Nr 1 - jednostka konfolowana
egz. Nr 2 - Archiwum Pafistwowe w Lub[inie


