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Archiwum Państwowe w 
Warszawie 

Nazwa archiwum państwowego 

9033 

Nr wystąpienia 

OddziaŁ w Grodzisku 
Mazowieckim 

Oddział 

2019-07-11 

Data dokumentu 

(lf 
I' ID 

73 

Identyfikator 
(systemowy) 

O-GM.421.12.2019 

Znak sprawy 
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ul. poniatowskiegJ 14 
05-825 Grodzisk 
Mazowiecki 

Adres 

411 

Identyfikator operatora 

I 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Oz. U. z 2019 L , poz. S S 3, 730) 

Informacje o jednostce kontrolowanej 

Starostwo Powiatu Grodziskiego 

Nazwa Jednostki kontrolowanej 

ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Adres jednostki kontrolowanej 

Uwagi 

Informacje o przeprowadzonej kontroli 

Ko ntrolę przeprowadziŁ 

Elżbieta Pędelska 

I mię i nazwisko kontrolera Stanowisko służbowe kontrolera 

Data kontro li 

2019-05-20 2019-05 -29 

Data rozpoczęcia kontroli Data zakończenia kontroli 

013269597000 
00 

REGON 

13 

Nr upoważnienia do 
kontroli 

10829 

Identyry kator 
systemowy 

KRS 

2019-04-

1

25 

Data wyS.tr~i~ni a 
upowaznlenla 

w,_", .~",,~L W 
kontroli 

Kontrola w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i 
dokumentacją nie archiwalną, powstałą i zgromadzoną w Starostwie Powiatu Grodziskiego do 2018 roku wŁącznie 

Zakres i przedmiot kontroli 

Uwagi 

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą 
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Zgodnie z art. 28 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 553, 730) w dniach 20,23-24,29 maja 2019 r. zostata przeprowadzona przez Elżbietę Pędelską, starszego archiwistę, 
pracownika Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, kontrola w zakresie postępowania z 
materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną wytworzoną 
w Państwa jednostce organizacyjnej, w wyniku której stwierdzono, że zalecenia pokontrolne z ostatniej kontroli zostaty w 
dużej mierze wykonane. Niemniej jednak podczas kontroli stwierdzono, iż niektóre komórki organizacyj rte nadal 
nieregularnie przekazują dokumentację do archiwum zakładowego, dodatkowo w wyrywkowo sprawdzonych akd ch spraw 
zdarzały się pomyłki w sporządzeniu spisów spraw, a rejestry gruntów nie zostały poddane naprawom introligators~im. 

Ocena działal ności jednostki 

Stwierdzone nieprawidłowości 

W wyniku kontroli stwierdzono, że zdarzają się uchybienia w przestrzeganiu § 63 ust 1 instrukcji kancelaryjnej w zakresie 
regularnego przekazywania akt do archiwum zakładowego oraz § 53 instrukcji kancelaryjnej w zakresie prawidłowego 
sporządzania spisu spraw. 

Stwierdzone nieprawidłowości 

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości 

1. Należy zobowiązać poszczególne komórki organizacyjne do przestrzegania Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych . I 
wykazów akt oraz lnstl~fj) w sprawie organizacji i zakresu działan ia archiwów zakładowych (Dz. u:f;JP.( ,t- ., · 
14, poz. 67 i Dz.U:t.lf '27: poz. 140) w zakresie systematycznego porządkowania, ewidencjonowania 
oraz przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego, a w szczególności materiałów 

archiwalnych. Zgromadzone materiały archiwalne (kat.A) przechowywane w komórkach 
organizacyjnych zbędne do bieżącej pracy uporządkować w oparciu o obowiązujące przepisy 
kancelaryjne i archiwalne j przekazać do archiwum zakładowego. Teczki aktowe przechowuje się w 
komórkach organizacyjnych przez 2 lata zgodnie z § 63 .1 instrukcji kancelaryjnej. 

2. Należy zobowiązać wszystkie komórki organizacyjne do przestrzegania stosowania § 53 instrukcji 
kancelaryjnej w zakresie sporządzania spisów spraw. 

3. Przechowywane w Wydziale Geodezji i Kartografii rejestry gruntów, które mają uszkodzone oprawy 
ksiąg należy systematycznie poddawać naprawom introligatorskim. 

Opis Termin ealizacji 

Pouczenie: 

Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wys ąpienia 
pokontrolnego, może zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do oceny i zaleceń z~wartych 
w wystąpieniu pokontrolnym oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia i przedstawić dodatkową 
dokumentację· 

Załączniki Ilość: O 

o Brak 

Wystąpienie sporządzono w 2 egz. 


