
DECYZJA nrJ notz

Dyrektora Generalnego Sluiby Wiqziennej

z dnia l1 stycznia 2012 r.
}T iil

w sprawie powolania Komisji d/s oceny przydatnosci dla Centralnego Zanqdu
Sluiby Wigziennej dokumentacji niearchiwalnej, kt6rej termin pzechowywania
u plyn4l

Na podstawie afi. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca ,1gg3 r, o narooowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006 r. Nr g7, poz. 673 z p62n.zn.)
w zw. z $ 4 rozpozqdzenia Ministra Kultury z dnia 16 wrzesnia 2002 r. w sprawie
postepowania z dokumentacjq, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad
r lryou przeKazywania materialow archiwalnych do archiw6w pafistwowych
\D,zU. z 2Al2 r. Nr 167, poz. 1375) onz w zw, z at. 10 ust, 1 ustawy z d'nia
9. kwietnia 2010 r. o S{u2bie Wigziennej (Dz.U. Nr 79, po2.523, z po2n.zm,) ustata
sig, co nastgpuje:

s 1
Powolujg Komisjq w skladzie:

1)pzewodniczEcy:

2) czlonkowie:

- mgr l\.4ichalZori

- mjr lVazena Smyk

- mjr Mariola Kornatko-pulkowska

- mjr Grazyna Kociszewska

- kpt. Ewa Kuzia

- kpt. Anna Giemza-pi6rkowska

- por. l\,4aria Sodomirska

- ml. chor. Hanna Bozyriska

- ml. chor. Ewa Makus



s2 .
Do zadafi Komisji nalezy, w szczegolnoSci:

1) dokonanie oceny peydatnoSci dokumentacji niearchiwalnej, znajduj4cej siq
w archiwum zakladowym Centralnego Zazqdu Slu2by Wieziennej, ktorej termin
przechowywania uplynqt (zgodnie z rzeczowym wykazem), i kt6ra - w oparciu
o obowiqzujEce przepisy - powinna zosta6 pzeznaczana na makulaturg lub
zniszczona;

2) ustalenie ewentualnych propozycji innych okresow pzechowywania
dokumentacji niearchiwalnej, w uzgodnieniu z Archiwum Akt Nowych
w Warszawie;

3) sporzqdzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej, kt6rej termin pzechowywania
uplynqt oraz protokolu brakowania,

s3 .

Pzewodniczqcy Komisji pzedlo2y Dyrektorowi Generalnemu Slu2by Wigziennej
protokol oceny dokumentacji niearchiwalnej wraz ze spisem tej dokumentacji - celem
akceptacji - w terminie do dnia 7 lutego 2012 r.

s4 ,
Decyzja wchodzi w Zycie z dniem 23 stycznia 2012 r.
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