PowiatowyInspektorat
Nadzoru Budowlanego
ul. J. S³owackiego10
56-400 Oleœnica
tel.O71314-01-80

Oleœnica,dnia 19.09.2006r.

S.A.- 082-03106

Archiwwn Pañstwowewe Wroc³awiu
ul. Pomorska2
50-215Wroc³aw

dotyczy; 2!..~

pokontrolnych

OdJX>wiadaj¹c
na pismoArchiwum Pañstwowego
we Wroc³awiuz dnia 09.08.2006roku
nr.OV-402-106/06w sprawiezaleceñpokontrolnychoraz o zawi2Klomieniu
o przyst¹pieniu
do ich wykonaniainfonnujemy;
l. nie JX>siadamy
zatwierdzeniai zaopiniowaniaprzezArchiwum PañstWowe
we
Wroc³awiuinstrukcji kancelaryjnej.Po zatwierdzeniuw³asnychnonnatywów
kancelaryjno-archiwalnychwpro~y
je w ¿yciezaI~em
wewnêtl7Jlym
PañstwowegoInspektora.
2. Odnoœnie
przejêciaz archiwumzak³adowego
StarostwaPowiatowegow Oleœnicy
akt
kal A i B, wyst¹piliœmyz pismemdo archiwumzak³adowegoStarostwaPowiatowego
w Oleœnicy
o przekazaniedokwnentacji archiwalnej do Inspektoratu.
3. W komórceorganizacyjnejdokumentacji(w tym akta kalA) wytworzonejdo roku
2003w³¹cznie nie posiadamy.Sprawyzakoñczoneznajduj¹ siê w archiwum
zak³adowym.
4. Dokumentacja
aI1;hiwalnazosta³aUPOrz.¹dkowana
i przygotowana
do
zewidencjonowania.
a) dokumentyzosta³yu³omnenarega³achwed³ugkolejnoœci
lat, spraw.
b) teczki zawieraj¹cedokumentocjêposzczególnychobiektówbudowlanych
uporz¹dkowano,u³omnowed³uggmin ,wed³ugkolejnychnumerów.
c) rega³yposiadaj¹opisy dla JX>szczególnych
dokumentacji.
5. Po przeszkoleniuarchiwalnym(kurs archiwalnyI stopnia) przyst¹pimydo realizacji
pozosta³ychzaleceñJX>kontrolnych.
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ARCHIWUM PAÑSTWOWE
WEWROCLAWIU
tel.328-81-01

emaiI:
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Oleœnicy
ul. J. S³owackiego10
56-400Oleœnica

N nsz znak:
QV-402- 106/06

Data:
17.O8.2006r.

Archiwum Pañstwowewe Wroc³awiu przesy³aw za³¹czeniudrugi egzemplarz
protoko³u kontroli archiwum zak³adowegoInspektoratuoraz jeden egzemplarzzaleceñ
pokontrolnyc~które nie zosta³yprzes³anena Pañstwaadresnaszympismemz dnia 9 sierpnia
br. Jednoczeœnie
przepraszamy
za zaistnia³eutrudnienia.

Za³¹cmiki:
a) l egz.protoko³ukontroli
b) l egz.zaleceñpokontrolnych
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tel.328-81-O1
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Data:
09.U8.2006r.
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w zwi¹zku
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archiwum zak³adowegoPowiato\\
Powiato~
InspektoratuNadzoru Budowlanego w Oleœnicy.Archiwwn Pañstwowe we
e Wroc³¹
Wroc³.wiu
przesy³a2 egzemplarzeprotoko³ukontroli i jeden egzemplarzzaleceñpokontrolnych.
Je
olnych. Jeden
egzemplarz {M'Otoko³ukontroli nalety ~

na adres Archiwum Pañstwowego
Itwowego po
uprzednimpodpisaniui opatrzeniu(na I-szej stronie)pieczêci¹nag³ówkow¹Inspektoratu.
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Data:
OCJ.08.2006r.

Archiwum Pañstwo
Wroc³awiu, dzia³aj¹c na podstawie art. 28 pkt l i
4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 171 z 2002 r., poZo1396) przeprowadzi³o dnia 26
czerwca 2006r. kontrolê archiwum zak³adowego Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Oleœnicy.Kontrola wykaza³a, te akta spraw zamkni~tych
kat. B zosta³y w wiêkszoœciprzekazanedo archiwum zak³adowego Inspektoratu.
Jcdnak czêœæ
akt kat A i B znajduje siê nadal w komórkach organizacyjnych
Inspektoratu oraz archiwum zak³adowym Starostwa Powiatowego w Oleœnicy.
Ustalono równiet.. te projekty w³asnych nonnatywów kancelaryjno- archiwalnych
znajduj¹ siê w trakcie konsultacji z Archiwum Pañstwowym. Zauwa¿onoponadto,
¿e pomieszczenie archiwum zak³adowego wymaga dodatkowego zabezpieczenia.
W zwi¹zku z tym wydaje siê nastêpuj¹ce zalecenia pokontrolne:

Po uzgodnieniuz Archiwum Pañstwowymw³asnychnormatywów kancelaryjnoarchiwalnych wprowadziæ je w tycie zarz;~ern
wewnêtrznym Powiatowego
Inspektora.
2.Przekazaæ z komórek organizacyjnych do archiwum zak³adowego,
uporz¹dkowan¹,na podstawieewidencji,ca³oœæ
dokumentacji(w tym aktakat. A),
wytworzon¹ do roku 2003r.w³¹cmie. Poprzezuporz¹dkowanienalety rozumieæ:
a) w odniesieniudo akt kat. A
- fonnowanieteczekzjednorodnejlub pokrewnejrzeczowodokumentacji
1.

-

u³o¿enieakt w teczkach kolejno sprawami, w obrêbie spraw

-

chronologicmie(najwczdniejszepismona wierzchu),
wy³¹czeniekopii, brudnopisów.akt kat. B oraz czêœci
metalowych.

- ponumerowanie
wszystkichzapisanychstron (o³ówkiemw górnych
rogach),

-

prL.eszycieakt.

-

opisanie teczek; ~is
powinien zawieraæ: nazwê jednostki
organizacyjnej(stempel),pe³n¹ nazwê komórki merytorycmej, mak
akt (sk³adaj¹cysiê z literowegosymbolukomórki organizacyjnejoraz
cyfrowego symbolu z jednolitego rzeczowegowykazu akt), kategoriê
archiwaln¹, tytu³, daty skrajne, liczbê stron, sygnaturê(numer spisu
³amanyprzezpozycjêw spisie),
b) w odniesieniudo akt kat. B - przeszyciei opisanietec7.ek.
3. Przej¹æz archiwumzak³adowegoStarostwaPowiatowegow Oleœnicydo w³asnego
archiwum~akta kat. A i B Inspektoratu,a nastêpnieje uporz¹dkowaæ.
4. Dokumentacjêniearchiwaln¹pr7.echowywan¹w archiwum Inspektoratuprzeszyæ
orazzaopatrzyæ
w opisy wymaganeprzepisamian:hiwalnymi.
s. Dla upol7.¹dkowanejdokumentacjinale¿ysporz¹dziæspisyzdawczo-odbiorcze
kat.A i B oraz wykaz spisówzdawczo-odbiorczych.
6. Udostêpniaæ
dokumentacjêna podstawiekart udostêpniania
akt.
Kat.dorazowo przy przekazywaniu do archiwum zak³adowego materia³ów
archiwalnychjedm egzemplarzspisu zdawczo- odbiorczegoprzesy³aædo
Archiwum Pañstwowegowe Wroc³awiu.
poprzez
8. Drzwi wejœciowedo pomieszczeniaarchiwumzak³adowegozabezpieczyæ
obicieblach¹.

Jl

Tennin realizacji zaleceñpokontrolnychwymaczasiê na dzieñ 31 marca2007r.O
ich wykonaniu nalety zawiadomiæArchiwum Pañstwowewe Wroc³awiu w ci¹gu
dwóchtygodni od wymienionejdaty.Prosimyponadto o zawiadomienie- w tenninie
30 dni od otrzymaniazaleceñ- o przyst¹pieniudo ich wykonywania.
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Znak sprawy: OV-402- 106/06

PROTOKÓ£ KONTROLI ARCHIWUM ZAK£ADOWEGO
PowiatowegoInspektoratu Nadzoru Budowlanegow Oleœnicy
(ul. J. S³owackiego10,56-400Oleœnica)
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Informacje wsteDnei

l. Kontrolê przeprowadzi³w dniu 26 czerwca2~r..
starszy
archiwistaArchiwum Pañstwowegowe Wroc³awiu.na podstawieupowa¿nienianr 9. w
obecnoœci
przedstawicielajednostki kontrolowanejpani
qiêgowejarchiwistki.
2. Jednostka kontrolowana zosta³a utwOrl.oDa1 stycznia 1999r. na mocy art 40
Ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998r., Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy
reformuj¹cej administracjêpubliczn¹(D7..U nr 133z 1998r.,poZo872).
obecnie kieruje nim pan Andrzej Komarzynlec- Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanegow Oldnicy
Organem nadrzêdnym ³ub nadzoruj,cym jest: StarostwoPowiatowew Oleœnicy
(ul. J.
S³owackiego10.56-400Oleœnica).
3. Statut, regula..iD koDtrolowanej jednostki:
. Statut: brak
. Regulamin Organizacyjny: Uchwa³anr 50/99Zarz¹du Powiatu Oleœnickiego
z dnia
9 wrzeœnia
1999r.w sprawieuchwaleniaRegulaminuOrganizxyjnego Powiatowego
InspektoratuNadzoruBudowlanegow Oleœnicy.
4. Zmiany organizacyjne w przesz'okl (poprzednie nazwy z podaniem dat
granicznycb):brak.
5. Jednostka kontrolowana nie znajduje siê w stanie likwidacji, upad³oœci,
przekszta³cenia.
6. Ostatni¹ kontrolê archiwum pa6stwowepneprowadzilo w dDiu 3 grudnia2004r.
7. Archiwum zak³adowenie by³o kontrolowane przez inne instytucje.
8. W jednostce kontrolowanej obowi~uj, przepisy kancelaryjno - archiwalne nie
uzgodnionez Archiwum Pañstwowymwe Wroc³awiu:
a) instrukcja kancelaryjna: brak (w Inspektoracie stosuje siê zastêpczo instrukcjê
kancelaryjn¹dla zespolonejadministracjirz¹dowej w województwie (Dz. U. Nr 161 z
1998r.poz. 1109)
b) jednolity rzeczowy wykaz akt: brak (w Inspektoraciestosujesiê zastêpczo
jednolity
rzeczowywykaz akt dla organówpowiatu(Dz. U. Nr 102z 1999r.poz. 1187),
d) instrukcja organizacji i zakresu dz.³aIaniaarchiwum z,akladoweco:w Inspektoracie
stosujesiê instrukcjê w sprawieorgani~ji i zakresudzia³aniaarchiwum zak³adowego
PowiatowegoInspektoratu Nadzoru Budowlanegow Oleœnicy.wprowadzon¹
zarz¹dzeniemnr 1/ 200.5Powiatowego
InspektoraNadzoru Budowlanegow Oleœnicyz
dnia I 5 grudnia2005r.
c) iMe normatywykancelaryjno- archiwalne:brak
w.."",

.³.-~"-~

-poe""

...,

oro6o.."a(DJ.U.
z*z,. Nr IOI.poz.9Z_"J

-.2 -.wy

J'

c³.id29""'"

~

1991r. o .dr-.³. -yc³

~³-.,.-

Opracowaneprzez Inspektoratprojekty w³asnychnormatywów~laryjnoarchiwalnych
zosta³y pn:es³anedo Archiwum Pañstwowegow kwietniu br. i znajduj¹ siê w trakcie
konsultacji.
II
UstaleBi. koBtroll.

l. Stosowanie
pnepilÓwkaDcelaryj8o
-

.~biw.lnycb,

szczególniew zakresie

poprawnoœci
klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacjioraz kompletnoœci
i ~amoœci jej
przekazywania
do archiwumzak³adowego:
W Inspektoracieznajdujezastosowaniesystemkancelaryjnydziennikowy.Ze
~~u
na brak nonnatywów kancelaryjno- archiwalnych nie dokonano dotychczas
zakwalifikowania akt do kategoñi an:hiwaJnych.Akta zosta³y skJasyfikowanewed³ug
symboli stosowanego
jednolitego rzeczowegowykazu akt dla org~w powiatu. Akta spraw
zamkniêtychkat. 8 zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹mer)1oryczn¹ ~kazano do archiwum
zak³adowegoInspektoratu. Czêœæmateria³ów archiwalnych (bilanse i ~t.ety) oraz
dokumentacjanicarchiwalnadot. p³aci kadr znajdujesiê w archiW\D zak³adowymStarostwa
Powiatowego. Pozosta³e materia³y archiwalne majduj¹ siê nadal w komórkach
organizacyjnychInspektoratu.

2. Zbiór dokumentacji
W archiwum
jest prz.echowywana:
a)
dokumentaci.wlas..:

-

aktowa
kategorii A \\' i loœciok. O, 10mb,z lat 1999-2004
kategorii B w iloœciok. 18,00mb, z ³at 1999- 2006,
w tym aktakategoñi,,850" i "BESI". 0,20mb z lat 1999-2006
. tecbniana: brak
. elektroniczna na noœnikachmagnetycznychi optycznych: brak
. kartograficzna: brak
. audio,,'izualna: brak
b)
dokumentacia 007JedziCZOD8:
brak
c)
dokumentacja zdeDODOw",: brak

3. Zbiór dokumentacji obejmuje ogó³em18, lO mb, w tym:
kategorii A w iloœciok. O, 10mb
kategorii 8 w iloœciok. 18,OOmb
w tym: kategoria "850" i ,.DESO":O,20mb
4. StaDzbioru (skomeatowaæda.e zawarte w puak³ach 2 i 3, w porówauiu ze sta8e8
z popnedniej kontroli okreœliestan fizyczny zbioru dokumentacji).
Dokumentacjaznajdujesiê w dobrym !tanie fizycmym. W trakcie poprzedniejkontroli,
któral.arazcmby³a pierwsz¹ kontrolaInspektoratu.dokonanowst~nego pomiarumetra¿u
wszystkichakt. W trakcie obecnejkontroli ustalonometrd¯ akt sprawzamkniêtych,który
wyniós³ 18, 10mb.
5. Materia³y archiwalne podlegaj¹ce przejêciu przez archiwum pañstwowe:
Nie stwierdzono.
6. Stan uporz¹dkowania zbioru dokumentacji (w szczególnoœci
uk³adakt, kwalifikacja do
kategorii archiwalnych. opisy teczek, prawjd³owoœæ
zewidencjonowaniai makowania
teczeksygnaturamiarchjwalnymi.kompletnoœæ
materia³ówarchiwalnych).
W archiwum zak³adowymInspektoratuznajdujesiê dokumentacjaw³asnakat. A i B.
pochodz¹ca z lat 1999-2006. L¹cmy metra¿ akt wynosi 18. 10mb. Dokumentacja
pl7.«howywanaw archiW\Dnodnosi siê ~
wszystkim do dzia³alnoœci
merytorycmej
Inspektoratu.Wœródniej majduj¹ siê In. in. decyzje-pozwoleniana b\Kk>wê.pozwolenia
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Jednostka kontrolowana prow³Mlzi nastêpuj¹ce œrodki ewidencyjne:

a) wykazspisówzdawczo-odbiorczych-nie,
b) spisyzdawczo-odbiorezeaie. osobnedla kategoriiA i B- nie.
c) spisy materia³ów archiwalnych przekazywanychdo An:hiwum F
Pañstwowegowe
Wroc³awiu-nie.
d) protoko³yoceny dokumentacjii spisy dokumentacjiniearchiwaJnej
"'-'.M;..~o:;;'-~c»
miszczenia-ale.
e)
e) ewidencjêwypot.yczeñ-nie,
f)
f) inneœrodkiewidencyjne:rejestrynadzorubudowlanego.

9.Ocenaprowadzeniaewidencji:
Dotychczas nie zaprowadzonoarchiwalnych œrodkówewidencji. Dokumentacjê
powstaj¹c¹ w Inspektoracieewidencjonujesiê w rejestrachnadzoru btKIowlanego.Dla
dokumentacjiznajduj¹cej siê w archiwum wskazanymby³oby zaprowadzeniewykazów
spisówzdawczo-odbiorczych.spisówzdawczo-odbiorczychoraz ewidencjiwypotyczeñ.

lO.Miejsceprzedaowywa. dOU8³D³8cji poza lobie.. areh..-

zakladowete:

mateña³yarchiwalne,dokumentacjap³acowaoraz ksiêgowaprzechowywanes¹ w archiwum
zak³adowymStarostwaPowiatowegow Oleœnicy.
II. UdostêpDiaD~akt (tenninowoœæ
zwrotów akt. stanfizyczny udostêpnianychakt):
akt nie udostêpniasiê na zewn¹trz.
12. Brakowanie dokumentacji niearebiwalnej nie mia³odotychczasmiejsca.
Jednostka kontrolowaDa
nie.a
zezwolenia paer8l.eco aa bnkowanie
dokumentacji niearehiwalnej.
13.Pnekazanie: materia³ów archiwalaych do Archiwum Pañstwowegowe Wroclawiu
nie mia³odotychczasmiejsca.
14. 050b~ odpowiedzialD~za prowadzenie archiwum zak³adowegojest pani
:.alrudniona na pe³nym etacie jako ksiêgowa- archiwista (prowadzenie
& & 1
-.1.
~
W proto³ole dokOIIQIIOJArU.,.
Ita ³'~-~-

--

-.. 6 1I.It.2111'-'
-~.I' z 8ja 19J³-pIia

o.wbo~Jr (Dz.U.z 2002r. Nr JOJ.poz.91II..)

A.ew)~

1997 r. o ~w

i«

da)d

archi~ Yz etatu).posiadaj¹cawykszta³cenieœrednie
oraz nie posiadaj¹caprz.eszko³enja
archiwalnego(zosta³azg³oszonana kurs archiwalnyI stopniarozpoczynaj¹cysiêjesieni¹
br.). W archiwumnie s¹ zatrudnione¿adneinneosoby.
15.Warunki pncy w archiwum zak³adowym¹ d_re.
16. Lokalarchiwam
zak³adow.
(usyttlowanie. iloœæpomieszczeñ. powierzchnia.
wyposaUnie.zabezpieczenie
przed~~
po¿aremi innymi ujemnymiczynnikami):
archiwum zak³adowe Inspektoratu zJokalizowanow pomieszczeniupiwnicmym o
JX>wierzchni
ok. 16. 00m2.Pomieszczenie
jest wykorzystywanerównie~jako archiwum
podrêcmeWydzia³u Architektury StarostwaPowiatowegow Oleœnicy.Dokumentacjê
przechowujesiê na regale metalowym.zaopatrzonymw opisy. Oœwietlenienaturalnes³abe. sztuczne- dobre. Zabezpieczenieppo¿. stanowi gaœnica.Zabezpieczenie
antyw³amaniowe
niewystarczaj~- drzwi wejœciowe
nie zosta³yobite blach¹.
17. Inne ustalenia kontroli (m. in. oiwiadczeDiapnedJtawideli koDtrolowanejjed.estki
udzielaneustnie): brak.
18.Wykonanie zaleceñ pokontrolny~h z poprzednio przeprowadzonej kontroli przez
archiwum pañstwowe:
ZrealizowanoZB1ecenia1.2.5.Niezrealil.owanezosta³yzalecenia3. 4.
III.
Zaleceniawvnikaiacc z ustaJe, bieiaeei kontroli zostau Drzekazaneodrebnvm
oismem.

Protokól podpisali:
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