
,., 
Wystąpienie pokontrolne ON.421.61.2021 • Egz. nr ..... 

· Archiwum Państwowe w 
Siedlcach 

Nazwa archiwum państwowego 

13592 

Nr wystąpienia 

Oddział 

2022-01-07 

Data dokumentu 

62 

Identyfikator 
(systemoy,y) 

ON.421.61.2021 

Znak sprawy 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

ul T. Kościuszki 7 
08-110 Siedlce 

Adres 

419 

Strona l z 4 

Identyfikator operatora 

Podstawę przeprowadzenia kontroli stanowi art 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z pótn. zm.J 

Informacje o jednostce kontrolowanej 

Sąd Okręgowy w Siedlcach. 

Nazwa jednostki kontrolowanej 

ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce 

Adres jednostki kontrolowanej 

000571501 

REGON 

8949 

Identyfikator 
systemowy 

KRS 

Na podstawie ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz 
zmiany ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib 
i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 18, poz. 99J rozpoczął działalność Sąd Wojewódzki w Siedlcach. Z dniem 1 
stycznia 1999 r. Sąd Wojewódzki został przekształcony w Sąd Okręgowy w Siedlcach na podstawie art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 
160, poz. 1064) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia 
sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 166 poz. 1253J. 

Sądem kieruje Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach. 

Działalność Sądu regulują: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 
r. poz. 2072J oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin 
urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141, z późn . zm.J. 

W skład Sądu Okręgowego wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) I Wydział Cywilny (I CJ, 2J li Wydział 

Karny, w ramach którego działa Sekcja Wykonawcza i Sekcja ds. penitencj arnych (li KJ, 3J IV Wydział Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych (IV PJ, 4) V Wydział Cywilny Odwoławczy (VC). 5) Referat do spraw Wizytacji , 6J 
Oddział Administracyjny w ramach którego działa Sekcja Informatyczna i Biuro Podawcze, (AJ 7) Oddział 
Finansowy w skład którego wchodzi Sekcja do spraw Gospodarczych (FJ. 8J samodzielne stanowiska pracy: a) 
audytor wewnętrzny, b) specjalista do spraw zamówień publicznych, cJ specjalista do spraw inwestycji i 
remontów, d) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych. Przy Sądzie Okręgowym dzi ała także 

Kurator Okręgowy oraz Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów. Na podstawie zarządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach okręgowych 
oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków 
zamiejscowych sądów okręgowych , z dniem 1 grudnia 2018 r. zniesiono Ili Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad 
Wykonywaniem Orzeczeń Karnych. Na podstawie zarządzenia nr 11612018 Prezesa Sądu Okręgowego w 
Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Sekcji ds. penitencjarnych w ramach li Wydziału 
Karnego Sądu Okręgowego w Siedlcach, z dniem 1 stycznia 2019 r. utworzono Sekcję ds. penitencjarnych. 

jednostkami podlegającymi Sądowi Okręgowemu są: Sąd Rejonowy w Garwolinie, Sąd Rejonowy w Łukowie, 
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Sąd Rejonowy w Siedlcach, Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, Sąd 
Rejonowy w Węgrowie oraz Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach. 



; 
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W Sądzie Okręgowym obowiązują przepisy kancelaryjne I archiwalne: 

- instrukcja kancelaryjna stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24 Prezesa Sądu Okręgowego w 
Siedlcach z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt 
Sądu Okręgowego w Siedlcach; 

- jednolity rzeczowy wykaz akt stanowi załącznik do Zarządzenia nr 31 Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach 
z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Sądu Okręgowego w Siedlcach. 

- instrukcja archiwalna wprowadzona na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 
2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach 
organizacyjnych podległych ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. 
Sprawiedliwości z 2018 r. poz. 348) . 

Sposób kwalifikacji i okresy przechowywania pomocy ewidencyjnych i akt spraw sądowych reguluje 
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw 
sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 309). 

Uwagi 

Informacje o przeprowadzonej kontroli 

Kontrolę przeprowadził 

kierownik Oddziału Ili 

Imię i nazwisko kontrolera Stanowisko służbowe kontrolera 

Data kontroli 

2021-11-30 2021-11-30 

Data rozpoczęcia kontroli Data zakończenia kontroli 

Kont rola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

Zakres i przedmiot kontroli 

Nr 60/2021 2021-11-22 

Nr upoważnienia do Data wystawienia 
kontroli upoważnienia 

Wskazanie dni będących przerwami w 
kontroli 

Kontrola przeprowadzona w Sądzie Okręgowym w Siedlcach dotyczyła przestrzegania przepisów o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach, w tym sprawdzenia przestrzegania obowiązujących przepisów kancelaryjnych 
i archiwalnych w zakresie funkcjonowania archiwum Sądu, a w szczególności: regularności i kompletności 
przekazywania dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, 

klasyfikowania i kwalifikowania przekazywanej dokumentacji, ustalenia wielkości, rodzajów. przynależności 

zespołowej, stanu uporządkowania, zabezpieczen ia technicznego dokumentacji przechowywanej w archiwum 
zakładowym, poprawności prowadzenia środków ewidencji archiwum zakładowego, brakowania dokumentacji 
niearchiwalnej, przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego. udostępniania 

przechowywanej dokumentacji, warunków przechowywania dokumentacji. 

Uwagi 

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą 

Przepisy kancelaryjne dotyczące przekazywania dokumentacji do archiwum Sądu są przestrzegane w dobrym 
stopniu. Akta spraw zakończonych są przekazywane systematycznie przez większość komórek organizacyjnych 
Sądu. W okresie od 25 paździ ernika 2017 r. do 30 listopada 2021 r. do archiwum zakładowego przekazano 
dokumentację kategorii A i B I Wydziału Cywilnego, li Wydziału Karnego, Ili Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru 
nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, Oddziału Administracyjnego. Oddziału Finansowego, Kuratora 
Okręgowego oraz dokumentacje kategorii B IV Wydziału Pracy Ubezpieczeń Społecznych. V Wydziału 
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Cywilnego Odwoławczego, audytora wewnętrznego, samodzielnego stanowiska specjalisty do spraw zamówień 
publicznych, Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów i Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno
Konsultacyjnego. We wskazanym wyżej okresie nie przekazywano dokumentacji Referatu do spraw Wizytacji, 
oraz samodzielnych stanowisk pracy: specjalisty do spraw inwestycji i remontów oraz pełnomocnika do spraw 
ochrony informacji niejawnych. Dokumentacja przekazywana do archiwum zakładowego jest porządkowana 
przez pracowników przekazujących dokumentację i posiada ewidencję w postaci spisów zdawczo-odbiorczych. 

Przepisy związane z klasyfikowaniem i kwalifikowaniem dokumentacji w większości są przestrzegane w 
należytym stopniu. Dokumentacja dotycząca spraw z zakresu administracji i nadzoru jest klasyfikowana i 
kwalifikowana w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt - w większości poprawnie. Akta spraw sądowych są 
dekretowane do kategorii archiwalnej i okresów przechowywania na podstawie obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Błędy związane z klasyfikacją i kwalifikacją dokumentacji dotyczą 
dokumentacji płacowej przekazywanej przez Oddział Finansowy na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych nr 
1240 i 1260. Listy płac pracowników zostały zakwalifikowane do kategorii BESO (powinno być BSO), a karty 
wynagrodzeń pracowników wraz z dołączoną do nich dokumentacją pomocniczą do ustalania wynagrodzeń 
(pismami przekazanymi przez komórkę kadrową dotyczącymi angaży, nagród. przeszeregowań, rozwiązania 
stosunku pracy), zostały opisane jako akta osobowe i zakwalifikowane do kategorii BESO (powinno być 3602 
Kartoteki wynagrodzeń kategoria BSO; ww. dokumentacja pomocnicza powinna być wydzielona z teczek, 
oznaczona symbolem klasyfikacyjnym 3600, opisana jako „Dokumentacja służąca sporządzaniu list płac" i 
zakwalifikowana do kategorii BS). 

Przepisy związane z porządkowaniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem dokumentacji w archiwum 
Sądu są przestrzegane. Dokumentacja ułożona jest zgodnie ze strukturą organizacyjną tj. w podziale na akta 
poszczególnych Wydziałów i Oddziałów. Akta ułożone są chronologicznie, w podziale na rodzaje spraw i 
według kolejności sygnatur. Wydzielone są materiały archiwalne, akta osobowe, listy płac, dokumentacja 
techniczna. Wszystkie akta spraw sądowych mają dekretację co do okresów przechowywania. Akta 
administracyjne i finansowe oznaczono symbolami kwalifikacyjnymi i kwalifikacją archiwalną. Dokumentacja 
jest zarejestrowana w spisach zdawczo - odbiorczych i oznakowana sygnaturami archiwalnymi. W ostatnich 
latach uporządkowano znaczną ilość materiałów archiwalnych Oddziału Administracyjnego. Uporządkowane 
akta opisano w sposób prawidłowy, ponumerowano strony, akta przesznurowano, usunięto z nich metalowe i 
plastykowe elementy. Materiały archiwalne oraz kategorii BESO i 850 z zakresu administracji i nadzoru włożono 
w pudełka archiwizacyjne, na których umieszczono opisy dotyczące zawartości i oznaczenie sygnatur 
archiwalnych. Materiały archiwalne przechowywane w archiwum zakładowym są kompletne. Dokumentacja 
zgromadzona w archiwum zakładowym ma postać ksiąg (pomoce ewidencyjne), kartotek (kartoteki spraw 
zastępujące repertoria). poszytów, teczek aktowych, niektóre akta przechowywane są w skoroszytach i 
segregatorach. Dokumentacja jest w większości w dobrym stanie technicznym. Napraw introl igatorskich 
wymagają niektóre księgi wykazów i skorowidzów, które wykazują uszkodzenia mechaniczne takie jak 
uszkodzenia grzbietów oprawy, rozluźnienie składek, wystrzępienie brzegów kart . Nie zakończono jeszcze 
wszystkich prowadzonych prac związanych z technicznym zabezpieczaniem zasobu archiwum · najstarsze 
materi ały archiwalne wydziałów merytorycznych Sądu oraz listy płac z lat 1975-1987, wymagają wymiany 
zniszczonych teczek i usunięcia metalowych elementów. 

Archiwum Sądu Okręgowego prowadzi następujące środki ewidencyjne: a) wykaz spisów zdawczo -
odbiorczych. b) spisy zdawczo - odbiorcze. c) spisy zdawczo - odbiorcze materiałów archiwalnych 
przekazywanych do Archiwum Państwowego w Siedlcach, d) spisy brakowanej dokumentacji n iearchiwalnej, e) 
ewidencję udostępn ień i wypożyczeń . środk i ewidencji archiwum zakładowego prowadzone są prawidłowo i 
starannie. 

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się regularnie, za zgodą Dyrektora Archiwum Państwowego 
w Siedlcach. W okresie od 25 października 2017 r. do dnia kontroli do zniszczenia przekazano ogółem 72,98 
mb dokumentacji niearchiwalnej (zgody nr 292/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r .. nr 104/2018 z dnia 2 maja 2018 
r. nr 116/2018 z dni 21 maja 2018 r. , nr 198/2019 z dnia 1 października 2019 r.) . 

Materiały archiwalne są przekazywane do Archiwum Państwowego systematycznie. W latach 2018-2021 
przekazano ogółem 98 j.a. ok. 1,80 mb materiałów archiwalnych z lat 1981-1995 zespołu nr 62/1900 Sąd 
Wojewódzki w Siedlcach (nabytek nr 5440 z dnia 27 lutego 2018 r„ nr 5678 z dnia 17 stycznia 2019 r„ nr 5856 
z dnia 27 lutego 2020 r., nr 6001 z dnia 6 maja 2021 r.). 

Udostępn ia nie dokumentacji przechowywanej w archiwum Sądu odbywa się zgod nie z obowiązującymi 

przepisam i. Dokumentacja udostępniana Je$t pracownikom własnej jednostki pod nadzorem archiwisty 
zakładowego na podstawie wniosków, 7a 7ezwoleniem kierown ika właściwego Wydziału/Oddziału . Akta 
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zwracane są terminowo i w dobrym stanie technicznym. Wypożyczenia akt poza jednostkę na żądanie innych 
urzędów lub jednostek wymiaru sprawiedliwości odbywa się za pośrednictwem sekretariatów sądowych na 
pisemne polecenie Prezesa Sądu. 

Warunki pracy i przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym są dobre. Pomieszczen ia są 
właściwie wyposażone. dysponują także odpowiednią ilością miejsca do przechowywania dokumentacji oraz 
miejscem do pracy dla archiwisty zakładowego. Pomieszczenia są ogrzewane, oświetlone. zabezpieczone przed 
dostępem osób postronnych (wejścia zaopatrzone w zamki szyfrowe i kodowany dostęp) i innymi ujemnymi 
czynnikami (okna zabezpieczone folią chroniącą przed dostępem światła słonecznego , w pomieszczeniach jest 
klimatyzacja, instalacja antywłamaniowa. przeciwpożarowa i przeciwzalaniowa). 

Ocena działalności jednostki 

Stwierdzone n ieprawidłowości 

Na podstawie ustaleń kontroli należy stwierdzić, że pomimo występowania drobnych nieprawidłowości 

dotyczących systematyczności przekazywania dokumentacji spraw zakończonych do archiwum Sądu i 
nielicznych błędów związanych z klasyfikacją i kwa lifikacją dokumentacji finansowej, przepisy ustawy o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach są przestrzegane w należytym stopniu. w związku z powyższym 
nie wydaje się zaleceń pokontrolnych. 

Stwierdzone nieprawidłowości 

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości 

O Brak 

Pouczenie: 

Siedlce, dnia .1:. stycznia 2022 r. 

(. 
( 

Ll-t'-t, ... „/ ..................................... „ .. 

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 Siedlcach 


