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Archiwum Państwowe w 
Opolu !___ .1 45

Nazwa archiwum państwowego Oddział Identyfikator
(systemowy)

ul. Zamkowa 2, 
skr.poczt.356 
45-016 Opole

Adres

7990 2019-03-07 ONA.421.2.2019.TH

Nr wystąpienia Data dokumentu Znak sprawy

252

Identyfikator operatora

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi: art. 21 ust. 2 i art 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.)

Informacje o jednostce kontrolowanej

Urząd Stanu CywiLnego w Zdzieszowicach

Nazwa jednostki kontrolowanej

ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

Adres jednostki kontrolowanej REGON

6578

Identyfikator
systemowy

KRS

Uwagi

Informacje o przeprowadzonej kontroli

K o n tro lę  przeprow adził

Tomasz Heller Kierownik Oddziału Nadzoru 
Archiwalnego

Imię i nazwisko kontrolera

Data kontro li

2019-02-27

Data rozpoczęcia kontroli

Stanowisko służbowe kontrolera

r... ............
2019-02-27

Data zakończenia kontroli

Nr 2/2019 2019-02-18

Nr upoważnienia do Data wystawienia 
kontroli upoważnienia

Wskazanie dni będących przerwami w 
kontroli

Kontrola w zakresie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu 
cywilnego wytworzone na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1741 z późn. zm.).

Zakres i przedmiot kontroli

W ramach zabezpieczenia materiałów archiwalnych szczególną uwagę zwrócono na prowadzenie ewidencji akt stanu 
cywilnego przechowywanych w archiwum USC, stan fizyczny akt stanu cywilnego oraz terminowość przekazywania akt USC 
do Archiwum Państwowego w Opolu.



Wystąpienie pokontrolne ONA.421.2.2019.TH - Egz. nr Strona 2 z 2

Uwagi

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą

Działalność archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach w zakresie warunków przechowywania i zabezpieczenia 
materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego nie budzi zastrzeżeń, podobnie jak kwestia regularności i 
kompletności przekazywania powyższych akt do Archiwum Państwowego w Opolu. W trakcie kontroli stwierdzono 
natomiast, że wtóropisy ksiąg stanu cywilnego oraz skorowidze alfabetyczne do ksiąg stanu cywilnego nie zostały 
zewidencjonowane na spisach zdawczo-odbiorczych.

Ocena działalności jednostki

Stwierdzone nieprawidłowości

1) brak środków ewidencyjnych dla części materiałów archiwalnych stanu cywilnego (wtóropisów i skorowidzów 
alfabetycznych).

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

1. Sporządzić i przesłać do Archiwum Państwowego w Opolu spisy zdawczo-odbiorcze dla 
wtóropisów i skorowidzów alfabetycznych przechwowywanych w archiwum USC.

Opis

2019-06-30

Termin realizacji

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 złożyć dodatkowe wyjaśnienia i przedstawić dodatkową 
dokumentację.

Wystąpienie sporządzono w 2 egz
egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana 
egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe w Opolu


