Porządek obrad na posiedzeniu CKAOD w dniu 1 marca 2011 r.:
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Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu posiedzenia CKAOD w dniu 10 grudnia 2010 r.
Przyjęcie sprawozdania z prac CKAOD za rok 2010.
Wyrażenie opinii na temat wniosku AP w Katowicach dot. zatwierdzenia
brakowania dokumentacji z zespołu nr 12/1085 Starostwo Powiatowe w
Chrzanowie (DKN/613/6/10) – z uwzględnieniem wyjaśnień Archiwum do
wcześniej złożonego wniosku i wyników ekspertyzy archiwalnej
przeprowadzonej przez Przewodniczącą CKAOD.
Zaopiniowanie przez Komisję wypracowanego na posiedzeniach CKAOD
projektu założeń do zmiany zarządzenia Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej
Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i decyzji Nr 4 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie utworzenia w
archiwach państwowych komisji archiwalnej oceny dokumentacji oraz
określenia zakresu i trybu ich działania.
Wyrażenie opinii nt. kwalifikacji kartoteki zawierającej zbiór imiennych kart ulg
przejazdowych dla emerytów, rencistów i ich rodzin, wytworzonych w latach
1968-2001 przez Biuro Wypłat Rent i Emerytur Kolejowych, celem
zweryfikowania oceny tej dokumentacji dokonanej przez Komisję Archiwalnej
Oceny Dokumentacji Archiwum Państwowego w Olsztynie na posiedzeniu w
dn. 16 grudnia 2010 r. (DKN/400/1/5/11).
Ocena kwalifikacji dokumentacji dla organów gminy i związków
międzygminnych, organów powiatu, organów samorządu województwa i
organów zespolonej administracji rządowej w województwie, a także urzędów
obsługujących te organy, ujętej w załącznikach nr 2-5 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych.
Wolne wnioski i dyskusja.
Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu wzięli udział:
Członkowie CKAOD:
1. Monika Andrasz-Mrożek (AP Kraków) – Przewodnicząca,
2. Andrzej Jabłoński (AP Szczecin) – Zastępca Przewodniczącej,
3. Dorota Kotowicz (NDAP) – sekretarz Komisji,
4. Elżbieta Billing (AP Wrocław),
5. Małgorzata Olikowska (AP m.st. Warszawy),
6. Eugenia Szymczuk (AAN).
Przedstawiciele NDAP:
1. Andrzej Biernat – Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
2. Ewa Perłakowska – Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego
Zasobu Archiwalnego (DKN).

