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ZALECENIA to(oNTRoLNE Do PRmoKóI,U KoNTRoLI NR 1ol'0o7

v dniu l] mae 2009 r' ngr Ac]aa Kowalemta , ki@Mik oddzialu lll do s'ńł
fu€hiłów rłłelolry.l i prahowhictwa AEhilłM Pańśtwowego w siedlmch
pPeprcFaIziŁ kontolę echiw zkladow9go UŹdu Miejsliego KałUsz}nie . Konltola
dorycftŁ pzsEf€8eia !rcpisów kecelaryjno - echiwlnych oE sprawdreńa widko&i
:.Nbu, stanu uloŹąd}owrią ahowia i AbezPi.czenia zbion dokm€ńt&ji
plahoĘrm€j w archiw za}kdo*ym '

v toku todloli ulalono' żt tri€ zakońcmno Pszy3tkió pfu Md porządkowim aobu
a.}ifu atładorego. Nie sfdzi.lono mieri.lów &chiłalńych z dÓkmml@ji dotyczą.ej
kultury i sPo!fu oro splM budoMictł! i agoŚlodmwia pu sEfmego. Ni.
uporządkowm nateńa|ów ehiMlnych żakła]ifikoseycb do kategońi Ą spEw dotycząc'th
eospodrki emtmi i ńifuhonośoiui' wśńd pŹ€choBywmy.h ak łat€gorii A jest t.kże
dok@entacja v}fuorbm prcd 1990 lokim' ktjn powjma ŻoŚtać pżek@ do ArchiW
Panstwo*ego w si€.uach'
vyŚĘpują takż€ p€m nielBwidtowoś.i dotycfąoe prcładzlia śmdk'w eidmji
R.jBteji spircw dokonuj. Śię na fomulMch spiŚu Śpnw' ni€ proł?dzi sĘ tecek e Śpkmi
dla pogcfecólnyoh komóEk oĘeizac]jlyc! (t wid.ncji vypożyceń dokMentacji'
Ewidencję mbjfu powimy stmowić : ł7kż sPisów zdawcrc. odbio'cżych' śpiŚy zdawcz

odbiorcre (oĘbne dla kate8olii A i B). Śpisy doktentacji niee€hiłz]nej prcm&4n€j do
bEkoweia We z prctokólmi końisyjnej ocoy do|.molacji i zgodmi ehj\lM
pan$wow.eo' slisy futdiałóv echi*dlych pŹ€ł.z'Neycn do łóiqM pdóśrcWgo'
Bjestr udośłI]nioń dokM€ntrcji, k&ty *Ęozycmia 

't! 
prolokob aiŚz.aia/ acrlbiąia

a.Ic. slisy żdawca - odbioEze na]€ży rcjestlowć w qykeie s!hó' kolejno łedług daty
*PĘry'spoŹądzelia. Nmery spisów ladaje ehjw'sta rł]adoły w chwili p.fyjnoMia akt
.lo mhi]rm załladowego. Jedo egćmple spiŚów zdawcm odl'orcz'ch Ptrchonj. Śię ł
1.ece żbb&ej w Ńładfie fgodnj'n ż kolejnością nM€Iów. Dngi eg@pl@ sliBów
zdawrc . odbiotry€h pftchomje się w tecztach z.łożonyci dla pos&fególn'fh kobóEk
dg&iacyjlych' Treci e8z€n!|M spisów zdaM - odbiorcfych kalegońi A fu]€ł co rcku
pzes'lać do Madonoś.i AthjvM Panstwow8p, Pomoce widelcyjfu. f łyją&ien kiń
łypoz'ue't/rej€9tru udośęlnień' stalowią kategorię A i pachoMj€ się je v od'lzielnyoh
lecfł.ch. zalożonych fgo&ie f ukladeo !as4 z @bkgo łykm akt'



-..w 
niązkuu Połrżsf'm, M mocy et. 2l ur 2 o@ a!t' 28 lki 4 lsr9Py z dlia 14 lip@

1983 f' o fudo9?m febie rchivżln}n i e.hiłeh ( jed!o[' letśi Dz U. z 2006 L N;9?
poz' 671 zŃ^' n. ) wĄ^je się D'śę!ują@ zl*ai. pokontdn€|

r- Nalćł dokonać pŹ€glcu aobu mhiłM ald.dow.go' rv j.go tt&ie nal.ży
ły.dzi. €lić łs4slkie sk!! lotegodi A , B lDdfial€ e dokMotację 

"ytło@n4 
d;

1990 r' i iv,tqtotrą Po l990r';
2. Akts t'legdji A pl@1Dv'wme w mhism zatładołym na|.ry
3' Mal€dały fuhiłEbe wytwoŹon€ pĘ€d ,|99I) t' nAleży !E€t6zć do ArchiW

PofutworegÓ w sied].&h.
4' sldki Ni.l€mji ŃhjwM auadowgo nalef' bzdfie|ić M losMgólrE t*zki op

zdozyc wylv sńsów zd.M -odbjNzyth i €widmcję *ypoł.Zó''

z.I...li! !!|dy 
'Tkon!ó ' 

t.mllie ilo d!i. l łż.śni. 2|'(D .o!a.

A(hi\m'pE'lomiM o *ÓD*ao&i poiDtomo@ia o przystqpifiiu do Fdlacji z'l*ń w
lmiń. 10 dnj od orzymeia njniej*go pjsm (E o Ratiaji al*.ń w podĄ}b lizj
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