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Lublin, dnia4P. października 2015 roku

Pan

Dyrektor
Archiwum Państwowego w Lublinie

Dotyczy: znak sprawy: NZA.421.30.2015_wystąpienie pokontrolne z dnia 17.07.2015 roku

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne z dnia 17.07.2015 roku (data wpływu do
SP6 22.07.2015 roku) dotyczące protokołu kontroli podpisanego w dniu 27.08.2015 roku
informuję, że:

Ad.1)
Przepisy kancelaryjno-archiwalne będą stosowane w Szkole Podstawowej nr 6 w Lublinie
niezwłocznie po zatwierdzeniu instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiw'alnej oraz po
uzgodnieniu jednolitego rzeczowego Wykazu akt przez Archiwum Państwowe w Lublinie;

Ad.2)
Do 30.10.2015 r. zostanie nadana właściwa kwalifikacja materiałów archiwalnych kat. A
kwalifikowanych dotychczas jako akta kat. niearchiwalnej B-25 oraz dokumentacji
niearchiwalnej kat. B-50 błędnie sklasyfikowanej jako kat. B -10;

Ad.3,4)
Materiały archiwalne (kat. A) znajdujące się w archiwum zakładowym zostaną
uporządkowane zgodnie z zaleceniami do dnia 31.08.2016 roku;

Ad.5)
Akta spraw zakończonych, zarówno materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna,
przekazywane są na bieżąco z poszczególnych stanowisk pracy do pracownika prowadzącego
archiwum zakładowe;

Ad.6)
Nowa ewidencja dotycząca zbiorów spisów zdawczo-odbiorczych w podziale na materiały
archiwalne (kat. A) i dokumentację niearchiwalną (kat. B) oraz wykaz spisów zdawczo-
odbiorczych zostanie sporządzona zgodnie z zaleceniami do dnia 31.08.2016 roku;

Ad.7)
Dokumentacja znajdującą się w świetlicy szkolnej jest przeniesiona do pornieszczeń
archiwum zakładowego;



Ad.8)
Dokumentacja znajdującą się na podłodze w pomieszczeniach magazynowych Szkoły jest
umieszczona na regałach warchi wum zakładowym;

Ad.9)
Zmodernizowano pomieszczenia w budynku Szkoły na potrzeby funkcjonowania archiwum
zakładowego. Nowe pomieszczenie archiwum zakładowego:

składa się trzech pomieszczeń, w tym korytarz oraz dwa pomieszczenia magazynowe -
w jednym pomieszczeniu magazynowym znajduje się stanowisko pracy dla
archiwisty,
jest suche, oświetlone, ogrzewane, ze sprawną instalacją elektryczną i wentylacją,
jest wyposażone w metalowe regały stacjonarne, szafy metalowe, drabinkę, podręczny
sprzęt ochrony przeciwpożarowej,
posiada drzwi obite blachą, okno zabezpieczone przed nasłonecznieniem oraz przed
włamaniem;

Pozostałe niezbędne elementy wyposażenie archiwum zakładowego są na bieżąco
uzupełniane.

Ad.IO)
Złożono zapotrzebowanie na termohigrometr. Zalecenie jest w trakcie realizacji.

Ad.lI)
Wyposażono archiwum zakładowe w worki ewakuacyjne i koce gaśnicze szklane.

Ad. 12)
Drzwi nowego pomieszczenia archiwum zakładowego spełniają wymogi ochrony
przeciwpożarowej i antywłamaniowej. Złożono zapotrzebowanie na zamki patentowe.
Zalecenie jest w trakcie realizacji.

Ad. 13)
Materiały archiwalne (kat. A) zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Lublinie po
ich uporządkowaniu w terminie do dnia 31.08.2016 roku.

Ponieważ pracownik wykonujący zadania archiwisty w Szkole Podstawowej nr 6
w Lublinie realizuje również inne czynności zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków,
proszę o akceptację wykonania zaleceń, o których mowa w punktach 3, 4, 6, 13 w terminie
wskazanym w niniejszym piśmie.

Jednocześnie informuję, że Szkoła w czerwcu 2015 roku wystąpiła do organu
prowadzącego - WOiW Urząd Miasta Lublin z wnioskiem o przyznanie środków
finansowych na remont pomieszczeń przeznaczonych docelowo na potrzeby funkcjonowania
archiwum zakładowego. Do dnia dzisiejszego organ prowadzący nie zajął stanowiska ww.
sprawie. W związku z powyższym Szkoła w lipcu 2015 roku z własnych środków
wyremontowała trzy pomieszczenia, w których obecnie znajduje się archiwum zakładowe.


