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Wystąpienie pokontrolne

W nawiązamu do kontroli archiwum zakładowego Szkoły Podstawowej nr 6

im. Romualda Traugutta w Lublinie przeprowadzonej zgodnie z art. 21 ust. 2 i art. 28 pkt 4

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011

r. nr 123 poz. 698 z późno zm.) w dniu l lipca 2015 r. przez przedstawiciela Archiwum

Państwowego w Lublinie archiwisty __--.'-_ ,-.._ \ ',\ , w obecności przedstawiciela

jednostki kontrolowanej j, osoby odpowiedzialnej

za archiwum zakładowe, Archiwum Państwowe w Lublinie przesyła uwagi i zalecenia

pokontrolne.

Przedmiotem kontroli była realizacja przez jednostkę organizacyjną wytwarzającą

państwowy zasób archiwalny obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W szczególności kontroli poddano

funkcjonowanie archiwum zakładowego Szkoły oraz stan przestrzegania przepisów

kancelaryjno-archiwalnych przez jego pracowników. Kontrola była pierwszą kontrolą

archiwum zakładowego.

W zakresie prowadzenia kancelarii, obiegu dokumentacji i jej archiwizowania Szkoła

nie posiada przepisów kancelaryjno-archiwalnych, uzgodnionych z Archiwum Państwowym w

Lublinie. Do Archiwum Państwowego w Lublinie przesłano projekt normatywów

kancelaryjno-archiwalnych w celu ich uzgodnienia.

W przypadku stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych stwierdzono, że w

Szkole obecnie nie stosuje się żadnego systemu kancelaryjnego. Dokumentacja w większości

nie jest klasyfikowana i kwalifikowana lecz przechowywana w segregatorach, na których

naniesiono dowolne tytuły np. plany finansowe 2013, sprawozdania 2013 ,faktury budżet 2013,

pisma 2013. Komórki organizacyjne przekazują dokumentację do archiwum zakładowego

nieregulamie, część materiałów archiwalnych nadal pozostaje na stanowiskach pracy np.

kroniki szkolne z lat 1934-2010 w liczbie 0,80 mb pozostające w bibliotece Szkoły.

W przypadku stanu uporządkowania zasobu archiwum zakładowego stwierdzono, że

nie dokonano zmiany kwalifikacji na materiały archiwalne (kat. A) akt kat. B-25. Całość

materiałów archiwalnych pozostaje nieuporządkowana, przekazana ze stanowisk pracy w

segregatorach, bez ułożenia wewnątrz teczki, naniesienia numeracji stron (paginacji) i razem z

elementami metalowymi. W 2009 r. uporządkowana została przez osobę z zewnątrz niewielka



CZ«ŚĆ dokumentacji niearchiwalnej (kat. B). Znaczna CZ«ŚĆ dokumentacji me posiada

naniesionych sygnatur archiwalnych, co powoduje, że odnalezienie akt na podstawie obecnej

ewidencji jest bardzo trudne, zaś część dokumentacji nie posiada ewidencji. W przypadku

części starszych akt i porządkowanych w 2009 r. stwierdzono naniesioną sygnaturę archiwalną,

zgodną z ewidencją archiwum zakładowego. Akta porządkowane w 2009 r. nie są jednak

ułożone w kolejności sygnatur, położenia niektórych jednostek ujętych na spisach nie zdołano

ustalić.

Sposób prowadzenia ewidencji wzbudza zastrzeżenia. Ewidencja zasobu archiwum

obejmuje pięć spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji sporządzonych prawdopodobnie w

latach 80-90 XX w. (brak dat na spisach), cztery spisy zdawczo-odbiorcze numerowane 1-4

wraz z wykazem spisów powstałe w 2009 r. w wyniku porządkowania części dokumentacji

przez osobę z zewnątrz oraz spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji przekazywanej do

archiwum zakładowego w ciągu ostatnich kilku lat. Znaczna CZ«ŚĆ dokumentacji ujęta jest na

spisie l (m.in. akta osobowe) naj starszej dokumentacji. Numeracja spisów jest odrębna w

ramach każdej z powyższych grup. Brak prawidłowo prowadzonego wykazu spisów zdawczo-

odbiorczych. Na spisach zdawczo-odbiorczych pojawiają się błędy w kwalifikacji

dokumentacji - materiały archiwalne (kat. A) nie są przekwalifikowane i ujęte nadal jako kat.

B25. Listy płac, karty wynagrodzeń kwalifikowane są jako kategoria B 1O, zamiast B50. Nie

prowadzi się odrębnych spisów materiałów archiwalnych (kat. A). Nie jest wpisywana nazwa

komórki organizacyjnej przekazującej akt. Brak podpisów przekazującego i przejmującego

akta, dat przekazania akt. W przypadku nowych spisów w rubryce data zniszczenia lub

przekazania akt do archiwum państwowego wpisywana jest data przekazania do archiwum

zakładowego.

Stan ewidencji i stopień uporządkowania akt powodują, że podejmowane w trakcie

kontroli próby konfrontacji spisów z jednostkami archiwalnymi kończyły się trudnościami w

odnalezieniu jednostek czy jednoznacznym ustaleniu stanu faktycznego. Nie jest możliwe

stwierdzenie czy znajdująca się w archiwum zakładowym dokumentacja jest kompletna. Część

dokumentacji należy uznać za nierozpoznaną.

W przypadku lokalu archiwum zakładowego stwierdzono, że dwa pomieszczenia, które

przeznaczono na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego są zbyt małe w stosunku

do przechowywanej dokumentacji. Znaczna CZ«ŚĆ dokumentacji złożona jest na podłodze, bez

możliwości dostępu do niej. Część dokumentacji przekazanej w ostatnim okresie do archiwum
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zakładowego przechowywana jest również w świetlicy. Pomieszczenia nie zostały wyposażone

w termohigrometry i nie są prowadzone pomiary temperatury i wilgotności.

Wobec powyższego Archiwum Państwowe w Lublinie zaleca co następuje:

1. Po uzgodnieniu normatywów kancelaryjnych i archiwalnych z Archiwum Państwowym

w Lublinie zobowiązać pracowników do ścisłego ich przestrzegania, szczególnie w

zakresie prawidłowego zakładania i prowadzenia teczek z aktami spraw, prowadzenia

spisów spraw, kwalifikacji i klasyfikacji dokumentacji oraz prawidłowego

porządkowania dokumentacji i przekazywania jej do archiwum zakładowego.

2. Nadać właściwą kwalifikację materiałom archiwalnym (kat. A) kwalifikowanym

dotychczas jako akta kat. B-25 oraz dokumentacji niearchiwalnej kat. B50 (listy płac,

karty wynagrodzeń) kwalifikowanym błędnie jako kat. B 1 O.

3. Uporządkować materiały archiwalne (kat. A) znajdujące się w archiwum zakładowym:

ułożyć akta wewnątrz teczek poczynając od najwcześniejszej sprawy, wyłączyć zbędne

egzemplarze tych samych pism, usunąć elementy metalowe, nanieść paginację

(numerację stron zapisanych), nanieść prawidłowy opis teczek wraz z sygnaturą

archiwalną,

4. Oznakować wszystkie jednostki archiwalne (teczki) w lewym dolnym rogu sygnaturami

archiwalnymi, na które składa się numer spisu zdawczo-odbiorczego według wykazu

spisów zdawczo-odbiorczych łamany przez kolejną pozycję spisu zajmowaną przez

daną jednostkę archiwalną.

5. Akta spraw zakończonych, zarówno materiały archiwalne, jak i dokumentację

niearchiwalną, przekazać z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego w

stanie uporządkowanym kompletnymi rocznikami, na podstawie spisów zdawczo-

odbiorczych sporządzonych oddzielnie dla materiałów archiwalnych (kat. A) w 4

egzemplarzach, a dla dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) w 3 egzemplarzach. Należy

przestrzegać regularnego przekazywania do archiwum zakładowego akt spraw

zakończonych.

6. Sporządzić nową ewidencję w postaci dwóch zbiorów spisów zdawczo-odbiorczych w

podziale na materiały archiwalne (kat. A) i dokumentację niearchiwalną (kat B) oraz

wykazu spisów zdawczo odbiorczych. Zbiór pierwszy spisów zdawczo-odbiorczych

powinien składać się ze spisów ułożonych w kolejności numerów spisów, nadanych

według kolejności wpisu do wykazu spisów. Zbiór drugi spisów zdawczo-odbiorczych
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powinien składać Się ze spisów ułożonych według komórek organizacyjnych

przekazujących dokumentację.

7. Przenieść dokumentację znajdującą się w świetlicy do pomieszczeń magazynowych

archiwum zakładowego.

8. Umieścić dokumentację znajdującą się na podłodze w pomieszczeniach magazynowych

archiwum zakładowego na regałach.

9. Stworzyć warunki pomieszczeń archiwum zakładowego gwarantujące ich należyte

zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób

trzecich bądź przenieść archiwum zakładowe do innych pomieszczeń, spełniających

stosowne wymogi bezpieczeństwa dla pomieszczeń archiwalnych. W celu realizacji

tego zadania należy sporządzić harmonogram prac, które będą wdrożone i przesłać go

do wiadomości Archiwum Państwowego w Lublinie.

;."

10. Wyposażyć pomieszczenie magazynowe archiwum zakładowego w termohigrometr.

Założyć rejestr wyników pomiaru temperatury oraz wilgotności powietrza. Dokonywać

regularnie, raz dziennie, pomiarów poziomu temperatury i wilgotności powietrza.

Wyniki rejestrować w kontrolce pomiarów.

11. Wyposażyć lokal archiwum zakładowego w należyte zabezpieczenie na wypadek

pożaru: worki ewakuacyjne, koce gaśnicze szklane.

\ 12. Drzwi prowadzące do pomieszczeń archiwum zakładowego wymienić na metalowe z

atestem przeciwpożarowym i wzmocnieniem antywłamaniowym oraz zaopatrzyć

w zamki patentowe.

! 13. Przekazać do Archiwum Państwowego w Lublinie, na wieczyste przechowywanie,

w stanie uporządkowanym materiały archiwalne (kat. A), zgodnie z § 10 ust. 1 i § 12

ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie

postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i

trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. nr

167 poz. 1375) w trybie §§ 13-17 cytowanego rozporządzenia. Materiały archiwalne

należy przekazać na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych sporządzonych w 3 egz.

na nośniku papierowym (wzór spisu w załączeniu) odrębnie dla każdego aktotwórcy.

Należy dołączyć także spis wykonany w formie elektronicznej (na płycie CD). Dla

każdej przekazywanej jednostki archiwalnej należy podać liczbę stron. Przekazywane

akta należy poddać dezynfekcji w komorze fumigacyjnej. Materiały archiwalne
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powinny być zapakowane w pudła archiwizacyjne, wykonane z tektury litej,

bezkwasowej (z rezerwą alkaliczną o pH nie mniejszym niż 7), o gramaturze nie

mniejszej niż 1200 g/nr'. Wysokość pudła (grzbiet) powinna wynosić ok. 10 cm. Inne

wymiary pudła (szerokość i długość) powinny być dostosowane do rozmiarów akt.

Informację o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń prosimy nadesłać do

Archiwum Państwowego w Lublinie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zaleceń. Termin

wykonania zaleceń ujętych w punktach 1-6 ustala się na 30 października 2015 r., w punktach
7-13 na 31 grudnia 2015 r.

L
'

• Z urow : HIENIA DYREKTORA
:IA .Ł" 01t~TWOWEGO w LUBLINIE

Strona 5 z 5


