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SPRAWOZDANIE Z PRAC
CENTRALNEJ KOMISJI ARCHIWALNEJ OCENY DOKUMENTACJI
W 2009 ROKU.

Odbyły się dwa posiedzenia CKAOD w dniach 27-28 kwietnia oraz 15
września 2009 r.
Stałym zadaniem Komisji było opiniowanie wniosków dotyczących
zatwierdzenia brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów
państwowych. W roku 2009 Komisja rozpatrzyła 33 wnioski w tym zakresie (wśród
nich 20 wniosków, które wpłynęły w roku 2009). Komisja podjęła 25 uchwał, wśród
których 22 uchwały stanowiły opinie w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu
archiwów. Podobnie jak w 2008 roku, opiniowanie wniosków wiązało się z
uzyskiwaniem od archiwów dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, a członkowie
Komisji przeprowadzali ekspertyzy dokumentacji proponowanej do brakowania.
W 2009 roku członkowie CKAOD wykonali 4 ekspertyzy dokumentacji
proponowanej do brakowania w: Archiwum Państwowym w Piotrkowie
Trybunalskim, Łodzi, Opolu i Olsztynie. Ekspertyzy dotyczyły dokumentacji z 14
zespołów archiwalnych. Na podstawie opinii CKAOD Naczelny Dyrektor Archiwów
Państwowych w roku 2009 zatwierdził brakowanie dokumentacji z 28 zespołów
archiwalnych (łączna ilość dokumentacji: 26,2 mb). Zaznaczyć należy, że po raz
pierwszy w kadencji CKAOD, w przypadku dwóch wniosków archiwów
państwowych, Komisja dwukrotnie wydała opinię, w której uznała za materiały
archiwalne całość dokumentacji proponowanej do zniszczenia.
W toku swoich prac Komisja podejmowała również inicjatywy w zakresie:
wartościowania akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej wydanych dowodów
osobistych (tzw. kopert dowodów osobistych). Obserwacje Komisji zebrane podczas
opiniowania wniosków, a dotyczące porządkowania zespołów archiwalnych zostały
skierowane do Centralnej Komisji Metodycznej za pośrednictwem Departamentu
Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego NDAP. Poza tym uwagi i
spostrzeżenia Komisji przekazywane były na bieżąco archiwom państwowym, np.:
pismo w sprawie wartościowania orzeczeń z badania bilansu i równocześnie
przypominające co jest przedmiotem opiniowania wniosków przez CKAOD
(DKN/400/13/09).
Przede wszystkim jednak CKAOD, razem z Departamentem Kształtowania
Narodowego Zasobu Archiwalnego, kontynuowała prace nad zarządzeniem

Naczelnego Dyrektora w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego
archiwów państwowych. W toku prac zostało zorganizowane w NDAP spotkanie z
przedstawicielami archiwów państwowych (w dn. 28 kwietnia 2009 r.) poświęcone
omówieniu uwag do projektowanego zarządzenia. Ostatecznie, zarządzenie Nr 9
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych weszło w
życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Komisja zainicjowała również dyskusję nad aktualizacją zarządzenia Nr 4
Naczelnego Dyrektora z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia CKAOD i
decyzją nr 4 Naczelnego Dyrektora z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie utworzenia w
archiwach państwowych KAOD oraz określenia zakresu i trybu ich działania.
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