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Archiwum Państwowe w —Urząd Miasta Piotrkow4grybunalskiego ul. Jerozolimska 29 
KANCELARIA 97-300 Piotrków 

Trybunalski 

Adres Nazwa archiwum państwowego 

Piotrkowie Trybunalskim 

0 2 -12- 2022 
Oclid9W entyfikator 

404 
(systenr owy) 

Nr podpis  

15743 2022-11-28 0111.421.70.2022 500 

Nr wystąpienia Data dokumentu Znak sprawy Identyfikator operatora 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

   

Podstawę  prawną  kontroli stanowi art. 21 ust. 2 i art. 28 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodovi 
archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164). 

RPU/101843/2022 P 
Data.2022-12-02 

Informacje o jednostce kontrolowanej 

Urząd Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim 

Nazwa jednostki kontrolowanej 

 

6851 

Identyfikator 
systemowy 

Pasaż  Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Adres jednostki kontrolowanej 

000655764000 
00 

REGON KRS 

Informacje o przeprowadzonej kontroli 

Kontrolę  przeprowadził  

Gabriel Eksman 

Imię  i nazwisko kontrolera 

starszy konserwator archiwalny 

Stanowisko służbowe kontrolera 

71/2022 

Nr upoważnienia do 
kontroli 

' 2022-10-12 

Data wystawienia 
upoważnienia 

Data kontroli 

2022-11-03 2022-11-03 

Data rozpoczęcia kontroli Data zakończenia kontroli Wskazanie dni będących przerwami w 
kontroli 

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją  
niearchiwalną  powstałą  i zgromadzoną  w organach i jednostkach organizacyjnych. 

Zakres i przedmiot kontroli 

Informacje o zrealizowaniu bądź  przyczynach braku realizacji poszczególnych zaleceń  pokontrolnych należy na bieżąco 

przekazywać  w formie pisemnej do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. W przypadku nie wykonania 

tego obowiązku zastosowanie mają  zapisy art. 21 c pkt. 8 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 poz. 164). 

Uwagi 

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą, w tym stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W kontrolowanej jednostce przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach są  przestrzegane. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdza się  nieprawidłowości. 

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą, w tym stwierdzone nieprawidłowości 

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości 

O Brak 

Piotrków Trybunalski:-:  

L;poważ.r , L.)yrektor, 
f-\rc.:hwurn 

Pouczenie: 

Z-ca Dyrektora 
Archiy ( Państwowego 

mgr .df•zys t aPiński 

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. 

Załączniki Ilość: O 

O Brak 

Wystąpienie sporządzono w 2 egz. 

egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana 

egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 


