
Załącznik nr 12 

do Informacji o realizacji  

planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2021 

 

Archiwista – Koordynator Czynności Kancelaryjnych   

           ………………………………………………………… 

                 nazwa komórki organizacyjnej 

 

Sprawozdanie z kontroli za 2021 rok 

 
 

Lp. Podmiot 

kontrolowany 

(pełna nazwa, 

adres) 

Data 

przeprowa-

dzenia 

kontroli 

Temat kontroli Ilość 

zaleceń, 

wniosków, 

uwag 

Zakres wydanych zaleceń, 

wniosków, uwag* 

 

1. 

Centrum 

Organizacji 

Pozarządowych 

21.01.2021 r. Dobór klas z JRWA. Prowadzenie 

akt spraw. 

2 Zalecono stosowanie 

odpowiednich haseł 

klasyfikacyjnych z JRWA. 

Zalecono prowadzenie akt 

spraw zgodnie z przepisami 

kancelaryjno-archiwalnymi, 

prowadzenie danej sprawy 

całościowo pod jednym 

znakiem sprawy. 

 

2. 

Wydział 

Organizacyjny         

i Kadr 

03.02.2021 r. Dobór klas z Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt, 

przygotowanie dokumentacji     

2 Zalecono stosowanie 

odpowiednich haseł 

klasyfikacyjnych z JRWA. 



do  przejęcia przez archiwum 

zakładowe.  

Materiały archiwalne 

przekazać w teczkach 

bezkwasowych i przygotować 

dla nich oddzielne spisy 

zdawczo-odbiorcze. 

 

3. 

Wydział 

Gospodarki 

Nieruchomościami 

22.03.2021 r. Dobór haseł z JRWA. 1 Nieprawidłowo dobrane 

niektóre hasła. Zalecono 

zmianę na prawidłowe. 

 

4. 

Wydział Spraw 

Obywatelskich 

12.04.2021 r. Dobór haseł z JRWA.  1 Hasła dobrane prawidłowo 

 

5. 

Wydział Kultury, 

Sportu i Spraw 

Społecznych 

05.05.2021 r.  Przygotowanie dokumentacji     

do przejęcia przez archiwum 

zakładowe. 

1 Materiały archiwalne 

przekazać w teczkach 

bezkwasowych i przygotować 

dla nich oddzielne spisy 

zdawczo-odbiorcze. 

6. Wydział 

Komunikacji 

30.06.2021 r. Przegląd registratury wydziału,    

w  celu przekazania 

zgromadzonej w niej 

dokumentacji do archiwum 

zakładowego. 

 

1 Przekazać dokumentacje 

zgodnie z przepisami. 

7. Wydział Rozwoju 

Gospodarczego 

09.08.2021 r. Stosowanie przepisów 

kancelaryjnych w wydziale.  

1 Obieg dokumentacji i dobór 

klas z JRWA jest wykonywany 

prawidłowo. 

 

8. 

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej 

23.09.2021 r. Dobór haseł z JRWA. 1 Nieprawidłowo dobrane 

niektóre hasła. Zalecono 

zmianę na prawidłowe. 



 

9. 

Wydział Obsługi 

Inwestora 

13.10.2021 r. Dobór haseł z JRWA. 1 Zaproponowano stosowanie 

poszczególnych haseł JRWA 

odpowiadających 

merytorycznej pracy wydziału. 

10. Wydział  

Bezpieczeństwa i 

Zarządzania 

Kryzysowego 

22.11.2021 r. Przegląd haseł klasyfikacyjnych 

JRWA stosowanych przez wydział.  

1 Hasła dobrane prawidłowo    

do pracy wydziału. 

 

Konin, dnia 31.01.2022 r. 

Sporządził: Paweł Siuda 

 
 

 

 


