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Podstawę prawną przeprowadzenia kontrcli art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 rcku o narodowym zasobie archiwalnym i

' archiwach {Dz" U. z 2 0 1 8 r' paz' 2I7 z poŹn' zm'}'

lnformacje o jed nostce kontrolowanej

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 3849

ldentyfikator
systemowy

Nazwa jednostki kontrolowanej

ul Dominikańska 5/9,76-2ao 5łupsk 000277807000
00

REGON

Adres jednostki kontroIowanej

Uwagi

lnformacje o przeprowadzonej

Kontrolę przeprowadził

Aneta Pogonelska

Kzysztof Skzypiec

lmię i nazwisko kontrolera

Data kontroli
.

2018-12-19

Data rozpoczęcia kontroIi

kontroti

KR5

Archiwista

Kierownik oddziału w Słupsku

Stanowisko służbowe kontrolera

2018-t2-19

Data zal<ończenia l<ontrol i

r43/241.8

14:4/2078

Nr upowaznienia do

kontrol.i

2AL8-1.2-79

2418-72-19

Data wystawienia
upowaznienia

Wslęzanie dni będąrych przerwami w
kontroti

Kontro[a postępowania z materiałami archiwal'nymiwchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją
niearchiwa[ną przechowyłvanym!w archiwum zakładowym ikomórkach organizacyjnych w Muzeum Pomoza Środkowego
w Słupsku.

Zakres i przedmiot kontroli

Uwagi

Piotr
Prostokąt

Piotr
Prostokąt
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W Muzeum Pomoęa Środkowego w Słupsku stosuje sie bezdziennikowy system kancel'aryjny. Obieg dokumentacjijest
tradycyjny (papierowy). W sekretariacie dokonywana jest rejestracja korespondencji w dzienniku korespondencyjnym.
Dekretacji korespondencji dokonuje Dyrektor Muzeum. Pracownicy zakładają teczki na akta iłączą pisma w Sprawy'
Przekazywanie akt do archiwum zakładowego odbpva się na podstawie spisów zdawczo - odbiorczych. W archiwum
zakładowym prz echowywana jest dokumentacja aktowa własna. Zbiór dokumentacjijest upoządkowany i

zewidencjonowany zgodnie z obowiązującymi pzepisami kancelaryjno - archiwalnymi. Materiały archiwal'ne Stanowi
dokumentacja organizacyjna jednostki, dokumentacja organów koLegiaLnych Muzeum, dokumentacja techniczna budynków
zabytkowych, dokumetacja projektów ze środków Unii Europejskiej, inwentaryzacji zbiorów. Dokumentacja niearchiwalna to
głównie dokumentacja finansowa, księgowa' płacowa oraz magazynowa. Stan fizyczny jest dobry. Podczas kontroti
wytypowano materiały archiwalne do pzekazania do Archiwum Państwowego, są to materiały z Lat 1959-1986 w il'ości 28
j.a i0,2 mb. Przygotowując materiały archiwalne do pzekazania na|eży uwzgtędnić standardy porz ądkowania,
ewidencjonowania i technicznego zabezpieczenia, które stanowią załącznik nr 4 do rozpanądzenia Ministra Kuttury i

Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2075 r. w sprawie klasyfikowania i kwal'ifikowania dokumentacji,
pzekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwatnej (Dz. U. z
20t5r' poz.1743)' Archiwum zakładowe znajduje się na pańeze budynku administracyjnego Muzeum. Nie posiada ono
wyodrębnionych pomieszczeń. Dokumentacja jest pzechowywana w pnedsionku w drewnianej szafie zamykanej na klucz.
Archiwista zakładowy pracuje w pomieszczeniu biurowym. Zabezpieczenie pzed kradzieżą, pożarem i innymi czynnikami
jest poprawne - system monitoringu w ramach ochrony całego obiektu, dlzwi zamykane na zamki patentowe, okratowane
okna, gaśnice proszkowe z ważną tegaLizacją, czujki dymu, higrometr itermometr.

ocena działa[ności jednostki

Stwierdzone n iep rawidłowości

W zbioze dokumentacji archiwum zakładowego znajduje się dokumentacja, t<torej upłyną 25 - tetni ołr., pou.nowywania
w jednostce. Pzekazaniu do Archiwum Państwowego podlegają materiały archiwalne zLat1'959-1986 w iLości 28 j'ai0,2
mb. Materiały te przed pzekazaniem powinny zostać upoządkowane zgodnie z trybem i na warunkach określonych
odpowiednim i pzepisam i.

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

Pzekazać do Archiwum Państwowego w Koszalinie oddział w Słupsku materiały archiwalne z lat 2at9-t2-3t
1959-1986 upoządkowane zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozpoządzenia Ministra KuLtury i

Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikownaia i kwalifikowania
dokurnentacji, peekazywania materiałów archiwalnych do archiwów pańshvowych i brakowania
dokum e ntacji niearchiwaLnej {Dz. U. poz. 17 43).

Opis Termin realizacii



wyiĘi"nie pokontrolne s5.42r".47'2o1B _ Egz' nr.. Strona 3 z 3

łWU"M.''-

9oń9-

Llf\ł{E

podpis wydające go zalece nie

\.0!.1
data

Pouczenie:

Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia
pokontrolnego, może zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do oceny i zaleceń Zawartych
W Wystąpieniu pokontrolnym oraz zŁożyc dodatkowe wyjaśnienia i pzedstawiĆ dodatkową
dokumentację.

Załączniki l[ośĆ: 0

O Brat

Wystąpienie sporządzono w 2 egz.

egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana
egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe w Kosza|inie
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Piotr
Prostokąt

Piotr
Pole tekstowe
Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznejna podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).Podstawa prawna wyłączenia jawności:Art. 5 ust. 2  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności:Ochrona prywatności osób fizycznych. Zakres wyłączenia:Imiona i nazwiska osób fizycznych. Osoba dokonująca wyłączenia jawności:Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątak


