NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Centralna Komisja
Archiwalnej Oceny Dokumentacji
DKN.0040.9.2019

PROTOKÓŁ NR 6/2019
posiedzenia Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji
w dniach 3 – 4 września 2019 roku.
Obecni (lista obecności – załącznik nr 1):
Członkowie CKAOD:
1. Maciej Parzniewski (NAC) – przewodniczący
2. Grzegorz Zabielski (UM Lublin) – wiceprzewodniczący
3. Anna Jastrzębska - Pawlak (NDAP) - sekretarz
4. Sergiusz Czarnota (AP Częstochowa)
5. Agnieszka Jacek (AP Rzeszów)
6. Katarzyna Jaskółka - Leśniak (AN Kraków)
7. Łukasz Kozłowski (AP Szczecin)
8. Katarzyna Piechowska (AP Warszawa)
9. Anna Smorąg (AP Kielce)
10. Agnieszka Wojciechowska (AP Płock)
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 5/2019 posiedzenia CKAOD w dniach 3 – 4 lipca
2019 r.
3. Kryteria wartościowania dokumentacji kierowców i pojazdów.
4. Wolne wnioski i dyskusja.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1
Posiedzenie Komisji rozpoczął M. Parzniewski, który przywitał wszystkich
przybyłych.

Ad. 2
Członkowie Komisji przyjęli protokół Nr 5/2019 posiedzenia CKAOD w dniach 3 –
4 lipca 2019 r. większością głosów, przy dwóch wstrzymujących się (osób nieobecnych
na posiedzeniu) – uchwała Nr 8/2019 – załącznik nr 2.
Ad. 3
Członkowie Komisji podjęli dyskusję dotyczącą kryteriów wartościowania
dokumentacji kierowców i pojazdów. Jako pierwszy głos zabrał pan Gabriel Widuch,
pracownik

Archiwum

Państwowego

we

Wrocławiu,

autor

artykułu

Problemy

wartościowania akt ewidencyjnych kierowców na przykładzie Starostwa Powiatowego w Kłodzku,
opublikowanego w Archeionie CXVIII. Przedstawił szczegółową analizę przepisów
regulujących sposób wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji
pojazdów.

Omówił

wyniki

rozpoznania

dokumentacji

kierowców

i

pojazdów

w Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz zaprezentował propozycję kryteriów
wartościowania, które poddano dyskusji. Członkowie Komisji doszli do wniosku,
że obecny stan zachowania dokumentacji z zakresu rejestracji pojazdów nie daje pełnego
obrazu do badań nad historią motoryzacji w Polsce, jak również nie stanowi jedynego
źródła w tym zakresie. Dokumentację do badań historii motoryzacji gromadzą też inne
podmioty m.in. Instytut Transportu Samochodowego, prowadzący katalog marek i typów
pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP. Informacje
statystyczne zawarte są w sprawozdaniach sporządzonych m.in. przez organy rejestrowe,
przedsiębiorstwa. W trakcie rozmowy członkowie Komisji zwrócili uwagę

na cenną

dokumentację (m.in. prospekty i katalogi) wytwarzaną przez jednostki ze sfery
niepaństwowego zasobu archiwalnego.
Wstępnie ustalono, w zakresie dokumentacji kierowców, że do materiałów
archiwalnych należy zakwalifikować założone do 31 marca 1963 r. akta osób, które
otrzymały uprawnienia. Ponadto do materiałów archiwalnych należy zakwalifikować
wybrane akta założone po 1 kwietnia 1963 r., przy czym w zachowanym wyborze akt
powinny być reprezentowane wszystkie kategorie uprawnień występujące w danym
okresie (licząc według daty uzyskania pierwszych uprawnień), powinno występować
co najmniej jedno międzynarodowe prawo jazdy, akta osób znanych w skali kraju lub
regionu, akta posiadające szczególnie bogatą zawartość związaną z wydawaniem,
zatrzymywaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień. Dodatkowo, w zakresie
dokumentacji osób, które uprawnień nie otrzymały do materiałów archiwalnych należy
zakwalifikować akta założone do 31 marca 1963 r., a z akt założonych po 1 kwietnia 1963 r.
można zakwalifikować akta osób znanych w skali regionu lub kraju.
Natomiast, w zakresie dokumentacji rejestracji pojazdów, do materiałów
archiwalnych należy zakwalifikować: dokumentację rejestracji pojazdów zabytkowych,
dokumentację wytworzoną do 31 grudnia 1951 r. oraz przykładową dokumentację,
2

założoną po 1951 r. Ponadto do materiałów archiwalnych można zakwalifikować
dokumentację rejestracji pojazdów mających co najmniej 25 lat uznanych przez
rzeczoznawców

za

unikatowe

lub

posiadające

szczególne

znaczenie

dla

udokumentowania historii motoryzacji, wybranych pojazdów typu SAM, wybranych
pojazdów,

których

właścicielami

były

osoby

znane,

wybranych

pojazdów,

z uwzględnieniem typu, marki i modelu, w tym rzadko występujących lub
wyprodukowanych w Polsce oraz rejestry prowadzone przez organ rejestrujący
(np. rejestr wydanych tablic rejestracyjnych, rejestr wydanych dowodów rejestracyjnych).
Ad. 4
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 22 -23 października 2019 r.
Ad. 5
M. Parzniewski podziękował uczestnikom za przybycie i zakończył posiedzenie.

SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY

Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny
Dokumentacji

Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny
Dokumentacji

Anna Jastrzębska – Pawlak

Maciej Parzniewski

(podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

(podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Załącznik nr 1
do protokołu CKAOD nr 6/2019
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Załącznik nr 2
do protokołu CKAOD nr 6/2019
NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Centralna Komisja
Archiwalnej Oceny Dokumentacji

DKN.0040.9.2019

UCHWAŁA NR 8/2019
podjęta w dniu 4 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia treści protokołu Nr 5/2019 posiedzenia CKAOD
w dniach 3 - 4 lipca 2019 r.
Na podstawie § 6 ust. 1 w związku z § 5 ust. 8 zarządzenia Nr 35 Naczelnego Dyrektora Państwowych
z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej
Oceny Dokumentacji

Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji przyjmuje protokół Nr 5/2019
posiedzenia Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji w dniach 3 – 4 lipca
2019 r.

PRZEWODNICZĄCY

Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny
Dokumentacji
Maciej Parzniewski
(podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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