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Archiwum Państwowe w Opolu 

Nazwa irchiwum państwowego 

45 ul. Zamkowa 2, skr.poczL356 

45-016 Opole 

Oddział Identyfikator 

(systemowy) 

Adres 

1804 

Nr protokołu 

2016-10-07 

Data dokumentu 

ONA.421.45.2016.TF 

Znak sprawy 

253 

identyfikator operatora 

PROTOKÓŁ KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O 
NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH 

Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi: art. 21 ust. 2 i art 28 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1506) 

Jnformacje o jednostce 

Urząd S anu Cywilnego w Nysie 

Nazwa jednostki 

6553 

identyfikator systemowy 

uL Kolejowa 15,48-300 Nysa 

^dres kontrolowanej jednostki REGON KRS 

1946 

Rok utwór: enia jednostki 

Dekret Z dr ia 25 września 1945 r. Prawo o 

aktach star u cywilnego (Dz. U. 1945, Nr 48, 

poz. 272) I 
Nazwa aktu prawnego 

Kordian Kolbiarz 

imię i nazwisko kierownika jednostki 

1996 

Rok ustalenia pod nadzór 

Wojewoda Opolski 

Organ nadrzędny/nadzorujący 

uL Piastowska 14, 45-082 Opole 

Adres organu nadzorującego 

Statut 

X tak 

Czy aosiada? 

Inny dokument 

2002-12-04 

Data dokunentu 

Regulamin organizacyjny 
Y t a k 

2015-12-31 

Czy posiada? Data dokumentu 

Zmiany organizacyjne 

Pełna nazwa aktu normatywnego Data dokumentu Poprzednia nazwa Lata od -

Opisstruktu y organizacyjnej 
został zaw irty W graficznym Załączniku Nr 2 Zarządzenia Burmistrza Nysy Nr do775/2016 z dnia 1 lipca 2016 r., 

natomiast zakres zadań zostałokreslony w § 25 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

Zarządzeń a Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. 

w rakcie likwidacji , X nie 

W irakcie upadłości X nie 

W trakcie zmian X nie 

organizacyjnych 
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Uwagi 
W roku 1973 Urząd Stanu Cywilnego w Nysie objął zasięgiem działania teren po zlikwidowanych Urzędach Stanu 

Cywilnego w Kopernikach i Niwnicy 

Informacje o kontroli 

Kontrola w zakresie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego 

wytworzone na podstawie przepisów ustawy (Dz.U. 2014, poz. 1741 z późn. zm.) 

Kontrolę przeprowadził 

; Tomasz Fołtyn archiwista 45/2016 

Przedmiot i zakres kontroli 

20.09.2016 07.10.2015 21.10.2016 

imię i nazwisko kontrolera Stanowisko służbowe Nr upoważnienia do kontroli Data wystawienia: Okresważności - od: do: 

kontrolera 

Uprawniony pracownik do reprezentowania jednostki 

Joanna Dygas-Wandzel 

imię i nazwisko 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

stanowisko służbowe 

Data kontroli 

2016-10-07 2016-10-07 

Data rozpoczęcia kontroli Data zakończenia kontroli Wskazanie dni będących przerwami w kontroli 

Informacja o ostatniej kontroli AP 

Fołtyn Tomasz 

Nazwisko i imię osoby przeprowadzającej kontrolę 

2013-04-09 

Data kontroU 

Kontrola problemowa archiwum zakładowego w 

zakresie stanu, ewidencji i zabezpieczenia materiałów 

archiwalnych 

Przedmiot i zakres kontroli 

Informacja o dodatkowych kontrolach przepisów archiwalnych przez inne jednostki 

Q Brak informacji 

Uwagi 
Od ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Opolu w dniu 09.04.2013 r. inne jednostki 

nie przeprowadzały kontroli. 

Przepisy kancelaryjno-archiwalne obowiązujące w jednostce 

Jednostka kontrolowana posiada przepisy kancelaryjne- X , tak 

archiwalne 

Uzgodnione z archiwum państwowym X tak 

Instrukcja kancelaryjna 

2011 Rozporządzenie 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 (Dz.U. 2011, Nr 14, poz. 67) -

załącznik nr 1 

Rok Uwagi 
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Jednolity rzeczowy wykaz akt 

2011 Rozporządzenie Prezei.a Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz Instr jkcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych {Dz.U. 2011, Nr 14, poz. 67) -

załącznik nr 2 

Rok Uwagi 

Instrukcja w sprawie organi;:acji i zakresu działania archiwum zakładowego 

2011 Rozporządzenie Prezeiia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instr jkcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011, Nr 14, poz. 67) -

załącznik nr 6 

Rok Uwagi 

Kwalifikator dokumentacji 

2014 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014, Poz. 1741) 

Rok Uwagi 

Stan przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach 

System kancelaryjny X bezdzienlikowy 

Sys em zarządzania X papierowy 

dokumentacją 

Archiwa zakładowe 

Archiv/um zakładowe 
Nazwa archiwum zakładowego 

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie 

W archiwum zakładowym jest przechowywana: 

X tak i X ' tak X nie 

Dokumentacja wtasna Dokumentacja odziedziczona Dokumentacja zdeponowana 

X tak X nie X nie X nie X nie 

Dokumentacja aktowa Dokumentacja techniczna Dokumentacja kartograficzna Dokumentacja geodezyjna Dokumentacja fotograficzna 

X nie X nie X nie X nie 

Djkumentacja audialna Dokumentacja wizyjna Dckumentacja audiowizualna Dokumentacja elektroniczna 

73.58 O AktOYia kategoria ^g^^ 2014 

"A" , 

Aktowa kategoria 

"B" 

Aktowa kategoria 

"850" 

Aktowa kategoria 

"BE50" 

D ita od Data do Ilość w mb. Jedn. arch. 

D i taod Data do ilość w mb. Jedn. inw. 

D i taod Data do ilość w mb. 
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Aktowa kategoria _ _ _ 

"B", "850", "BE50" 
razem Data od Data do ilość w mb. Jedn. inw. 

Materiały archiwalne 

podlegające przejęciu 

przez archiwum 

państwowe z 

archiwum 

zakładowego 

X tak 

Dokumentacja aktowa 

X nie 

Dokumentacja audialna 

Aktowa kategoria ^^^^ 

"A" -

Aktowa kategoria 

"B" 

Aktowa kategoria 

"BSO" 

Aktowa kategoria 

"BE50" 

Aktowa kategoria 

"B", "BSO", "BE50" 

razem 

Data od Data do 

Ilość jedn. arch. 

ilość mb. 

Ilość MB 

X nie X nie X nie X ; nie 

Dokumentacja techniczna Dokumentacja kartograficzna Dokumentacja geodezyjna Dokumentacja fotograficzna 

X nie X nie 

Dokumentacja wizyjna 

1982 

X nie 

Dokumentacja audiowizualna 

25.02 

Data od 

Data od 

Data od 

Data od 

Data od 

Data do 

Data do 

Data do 

Data do 

ilość w mb. 

Ilość w mb. 

ilość w mb. 

kość w mb. 

Ilość w mb. 

Dokumentacja elektroniczna 

O 

Jedn. arch. 

j 

• '•' inw. 

Jedn. inw. 

Jedn. inw. 

Materiały archiwalne 

podlegające przęjędu 

przez archiwum 

państwowe z 

archiwum 

zakładowego 

Ewidencja 

X tak 

Wykaz spisów zdawczo-

odbiorczych 

Ostatnie przekazanie 

materlatów archiwalnych do 

Archiwum Państwowego 

1913 1915 

Data od 

ilość jedn. arch. 

ilość MB 

0.66 

X tak 

Spisy zdawczo-odbiorcze 

2013-06-06 

tak tak 

Spisy materiałów archiwalnych przekazanych Spisy brakowanej dokumentacji niearchiwalnej 

do archiwum państwowego 

0.05 

2013-06-06 0.15 

Standesamt 

Neisse 

Neuland (USC 

Nysa Nowy 

Świat) 

Standesamt 

Neisse (USC 

Nysa) 

1912 

1912 

X nie 

Ewidencja udostępnień 

1912 

1912 

Data przekazania Ilość (mb.) Ilość (j. a.) Zespoły akt Daty od -
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ostan ie przekazanie _ 2002-03-20 Nr 052/02 
dokumentac i niearchiwalnej 

do brakowania Data ostatniego Data wydania zgody Numer zgody 

brakowanie 

innesrcdki ewidencyjne skorowidzE imienne do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 

Personel archiwum zakładov/ego 

Kierownik lub osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum 

S t r o n a S z S 

Joanna Dygas-Wandzel 

imię i nazwisco 

umowa o pracę bez wykształcenia archiwalnego 

Forma zatrudnienia Wykształcenie archiwalne {np. kurs archiwalny, wyższe wykształcenie archiwalne) i data 

ukończenia 

Inne osoby zatrudnione w archiwum 

imię i nazwisko Forma zatrudnienia Wykształcenie archiwalne (np. kurs archiwalny, wyższe wykształcenie 

archiwalne) i data ukończenia 

Lokal a "chiwum zaktadoweg o 

parter 

Usytuowanie 

bardzo dobre 

Warunki przechowywania 

Ilość pomieszczeń 

131.00 

40.00 

Powierzchnia ( m ^ 

Rezerwa magazynowa (mb.) 

regały kompaktowe 

miejsce pracy dla archiwisty 

termometr 

higrometr 

Wyposażenie 

gaśnica 

czujnik ognia i dymu 

Zabezpieczenie przed kradzieżą I innymi ujemnymi czynnikami 

Zbiór dokumentacji obejmuje ogółem: 

Dokumentacja aktowa 

Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja kartograficzna 

w tym kategoria "A" (ilość w mb.) 

w tym kategoria ' B ' , "B50', *BE50" razem 

(ilość w mb.) 

96.40 

w tym kategoria "A" (ilość w mb.) 

w tym kategoria ' B ' (ilość w mb.) 

w tym kategoria "A" (ilość w mb.) 

w tym kategoria "B" (ilość w mb.) 

w tym kategoria 

"B " (ilość w mb.) 

w tym kategoria 

•B50" (ilość w 

mb.) 

w tym kategoria 

•BE50' (ilość w 

mb.) 

Dokumentacja geodezyjna w tym kategoria ' A ' (ilośĆ w mb.) 

w tym kategoria "B" (ilość w mb.) 
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Dokumentacja fotograficzna 

Dokumentacja wizyjna 

Dokumentacja audiowizualna 

Dokumentacja elektroniczna 

w tym kategoria 'A" (ilość w jedn. inw.) 

w tym kategoria ' B ' (ilość w jedn. inw.) 

Dokumentacja audialna w tym kategoria "A" (Ilość w jedn. inw.) 

w tym kategoria " B " (ilość w jedn. Inw.) 

w tym kategoria "A" (ilość w jedn. inw.) 

w tym kategoria "B " (ilość w jedn. inw.) 

w tym kategoria 'A" (ilość w jedn. inw.) 

w tym kategoria ' B ' (ilość w jedn. inw.) 

w tym kategoria "A" (ilość w MB) 

w tym kategoria "B " (ilość w MB) 

Miejsca przechowywania 

dokumentacji przyjętej na 

stan archiwum zakładowego 

poza lokalem archiwum 

zakładowego 

Podsumowanie kontroli 
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L stalenia kontroli 
Od ostatniej kontroli akta są przekazywane do archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie regularnie. Akta 

k a t e g o r i i p r z e k a z a n o w roku 2014 r. (spis nr 93) w ilości 17 j.a. i w roku 2015 (spis nr 94) w ilości 18 j.a. 

Przekazywrno księgi jak i akta zbiorowe. Jeden egzemplarz spisów zdawczo-odbiorczych przekazanych akt do 

archiwum tostal przekazany do Archiwum Państwowego w Opolu. Kwalifikacja i klasyfikacja akt do materiałów 

archiwalnych zgodna z rzeczowym wykazem akt obowiązującym w momencie ich wytworzenia. Materiały 

archiwalne przechowywane w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego posiadają kompletną ewidencję w postaci 

spisów zda /vczo-odblorczych. Akta stanu cywilnego (księgi I akta zbiorowe) zostały prawidłowo opisane i 

oznakowane sygnaturą archiwalną. Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów oraz akta zbiorowe do nich zostały 

przekazane do 2014 roku włącznie. Akta zbiorowe urodzeń, małżeństw i zgonów przechowywane są w 

segregatorach. Akta stanu cywilnego oprawiane są inboligatorsko na miejscu w siedzibie urzędu. Akta urodzeń, 

małżeństw i zgonów oprawione są do roku 2015 włącznie (z tym, że rok 2015 nie jest jeszcze przekazany 

ewidencyjnie do archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie). Akta stanu cywilnego (księgi i akta zbiorowe) 

posiadają lomplet ewidencji w postaci spisów zdawczo-odbiorczych materiałów archiwalnych kategorii ,A" jak i 

dokumentacji niearchiwalnej kategorii .B". Spisy są wpisywane do wykazu spisów zdawczo-odbiorczych według 

kolejności wpływu, który jest prowadzony dla spisów akt przechowywanych w archiwum urzędu i kończy się na 

poz. 94 (wpis z dnia 26.01.2015). W wykazie odnotowuje się datę przyjęcia akt do archiwum zakładowego, nazwę 

komórki pn ekazującej akta (w tym przypadku jest to Urząd Stanu Cywilnego w Nysie). Odnotowuje się również 

liczbę pozycji w spisie, liczbę teczek. W uwagach zapisuje się rodzaj przekazanych akt księgi, akta zbiorowe oraz 

kategorię przekazanych akt np. „A" lub z jakiego roku występują akta na spisie. W spisach zdawczo-odbiorczych 

akt do archiwum pod jedną pozycją wpisuje się jedną jednostkę aktową - księgę, lub teczkę akt zbiorowych. 

Numer spisu zdawczo-odbiorczego akt do archiwum zgodny jest z pozycją spisu w wykazie spisów zdawczo-

odbiorczych. W spisach zdawczo-odbiorczych w rubryce 8 odnotowuje się fakt przekazania danej księgi do 

Archiwum f aństwowego w Opolu. W ostatnich latach księgi USC przekazywano w roku 2012 i 2013. W rubryce 2 

wpisuje się znak teczki zgodny z rzeczowym wykazem akt obowiązującym w momencie ich wytworzenia. Na 

spisach nie odnotowuje się daty przekazania ksiąg i alctzbiorowych do archiwum zakładowego (poza ostatnim 

przyjęciem .W ewidencji archiwum USC nie ujęto jedynie poniemieckich skorowidzów do ksiąg urodzeń, 

małżeństw i zgonów. Lokal archiwum składa się z 1 ogrzewanego pomieszczenia na parterze o powierzchni ok. 

40 m2 po remoncie. Wyposażonego szafy metalowe zamykane na zamek metalowe regały kompaktowe, gaśnice 

proszkowe, drabinkę aluminiową, stopki, termometr, higrometr, stolik i krzesło. Oświetlenie jarzeniowe, wentylacja 

grawitacyjra. Lokal wyposażony w system wykrywania dymu i ognia. Drzwi wejściowe są metalowe, ogniotrwałe, 

zamykane na zamek patentowy, okna pomieszczeń usytuowanych na parterze są okratowane. Niezabezpieczone 

przed wpły/vem promieniowania słonecznego. Od 2000 r. księgi stanu cywilnego prowadzone byty również w 

formie eleitronicznej za pomocą Programu „System Obsługi USC" firmy PTH „Technika" sp. z o.o. Gliwice. Obecnie 

księgi prowadzone za pomocą aplikacji „Źródło". 

O M. in.: opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości, przyczyn ich 

powstania, zakresu i skutków oraz imiona, nazwiska i funkcję (stanowisko) osób odpowiedzialnych za 

nieprawidłowości. Wskazanie podstaw dokonanych ustaleń. 

Wj konanie zaleceń 

pokontrołn 'ch z poprzednio 

przeprov adzonej kontroli 

przez Archi 'vum Państwowe 

Zalecenia u ostatniej kontroli archiwum USC zostały wykonane 

Zastrzeżi nia do protokołu 

Stanowi: ko kontrolera do 

zgtoszrnych zastrzeżeń 

X nie 
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Q Wystąpienie pokontrolne zostanie przekazane odrębnym pismem 

Pouczenie: 

Kierownik jednostki kontrolowanej, przed podpisaniem protokołu kontroli, może zgłosić 
pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 
14 dni od dnia jego otrzymania. 

Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w 
terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. 

Protokół podpisali 

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika nie 

jednostki 

miejscowośę' i data miejscowość i data miejscowość i data 

kierownik jednostki kontrolowanej archiwista zakładowy przeprowadzający kontrolę 

Załączniki Ilość: 1 

Zestawienie akt przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nysie 

Nazwa 

Protokół sporządzono w 2 egz. 

egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana 

egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe w Opolu 



ONA.421.45.2016.TF Załącznik nr 1 
do protokołu kontroli 

z dnia 07.10.2016 r. 

iflR 
ARCHIWUM 
PAŃSTWOWE 

W OPOLU Akta stanu cywilnego 
])rzechowywane w Urzędzie Stanu Cywilnego 

w Nysie 

1. Akta własne: 

L p . Miejscowość 
Daty 

skrajne 
Rodzaj księgi Akta 

zbiorowe* 
Rozmiar 
zespołu 

L p . Miejscowość 
Daty 

skrajne U M Z 
Akta 

zbiorowe* 
Rozmiar 
zespołu 

1. >ysa 1945-2014 12,48 60,9 
Razem: 12,48 60,90 73,38 

* w tym 0,20 mb. statyst/ka urodzeń, małżeństw i zgonów, wpisywanie treści zagranicznych aktów 
sianu cywilnego do polsluch ksiąg 

2. Akta odziedziczone: 

a) poniemieckie- Stamdesamt: 

L p . Miejscowość 
Daty 

skrajne 
Rodzaj księgi Akta 

zbiorowe 
Rozmiar 
zespołu 

L p . Miejscowość 
Daty 

skrajne U M Z 
Akta 

zbiorowe 
Rozmiar 
zespołu 

1 >fysa 1913-1945 6,20 0,00 6,20 
2 ^fysa - Nowy Świat 1913-1943 0,60 0,00 0,60 
3 Lępnica 1938-1943 0,01 0,00 0,01 
4 Zlotoglowice 1938-1943 0,04 0,00 0,04 
5 \Yierzbifcice 1939-1943 0,01 0,00 0,01 
6 Iiipowa 1938-1943 0,02 0,00 0,02 
7 Eiiała Nyska 1938-1942 0,03 0,00 0,03 
8 Lonradowa 1938-1943 0,01 0,00 0,01 
9 Siestrzechowice 1938-1943 0,01 0,00 0,01 
10 Coświnowice 1912-1945 0,73 0,00 0,73 
11 ł^operniki 1938-1942 0,09 0,00 0,09 
12 î fiwnica 1938-1942 0,08 0,00 0,08 
13 Jędrzychów 1938-1943 0,02 0,00 0,02 
14 Skorowidze do ksiąg USC 0,67 0,00 0,67 

Razem: 8,52 0,00 8,52 

b) polskie 

L p . Miejscowość 
Daty 

skrajne 
Rodzaj księgi Akta 

zbiorowe 
Rozmiar 
zespołu 

L p . Miejscowość 
Daty 

skrajne U M Z 
Akta 

zbiorowe 
Rozmiar 
zespołu 

1 Zlotoglowice 1945-1959 0,42 0,35 0,77 
2 Yfierzbięcice + wtórop sy 1955-1959 0,06 0,00 0,06 

file:///Yierzbifcice




3 E iała Nyska + wtóropisy 1955-1959 0,18 0,15 0,33 
4 Siestrzechowice 1949-1962 0,60 0,60 1,20 
5 Coświnowice 1945-1959 0,50 0,40 0,90 
6 Eioperniki + wtóropisy 1946-1972 0,84 0,60 1,44 
7 Mwnica + wtóropisy 1946-1972 1,86 1,00 2,86 
8 Eiskupów /wtóropisy/ 1955-1959 0,05 0,00 0,05 
9 E odzanów /wtóropisy/ 1955-1959 0,06 0,00 0,06 
10 E uków /wtóropisy/ 1955-1959 0,04 0,00 0,04 
11 Eurgrabice /wtóropisy/ 1946-1972 0,69 0,00 0,69 
12 Cłuchołazy /wtóropisy/ 1946-1968 1,60 0,00 1,60 
13 CJłuchołazy - Wieś /wtóropisy/ 1946-1963 0,18 0,00 0,18 
14 Jasienica Dolna /wtóropisy/ 1946-1975 0,76 0,00 0,76 
15 Eiamienica /wtóropisy/ 1955-1958 0,04 0,00 0,04 
16 Lijów /wtóropisy/ 1955-1958 0,05 0,00 0,05 
17 Konradów /wtóropisy/ 1955-1959 0,06 0,00 0,06 
18 JMeszno /wtóropisy/ 1955-1959 0,06 0,00 0,06 
19 ffowy Las /wtóropisy/ 1946-1963 0,24 0,00 0,24 
20 Nowy Swiftów /wtóroj isy/ 1955-1961 0,13 0,00 0,13 
21 F akosławice /wtóropisy/ 1955-1982 0,38 0,00 0,38 
22 F aczków /wtóropisy/ 1945-1963 0,70 0,00 0,70 
23 Eiątkowice /wtóropisy/ 1955-1959 0,07 0,00 0,07 
24 I rzydroże Małe /wtóre pisy/ 1955-1959 0,12 0,00 0,12 
25 Reńska Wieś /wtóropisy/ 1958-1959 0,02 0,00 0,02 
26 Ścinawa Nyska /wtórojrisy/ 1947-1975 0,64 0,00 0,64 
27 Stary Paczków /wtóroj»isy/ 1946-1953 0,27 0,00 0,27 
28 Trzeboszowice /wtóropisy/ 1946-1970 0,72 0,00 0,72 
29 Rnikowice /wtóropisy/ 1955-1957 0,02 0,00 0,02 
30 \Vłodary /wtóropisy/ 1955-1959 0,04 0,00 0,04 

Razem: 11,40 3,10 14,50 

3. Zestawienie zbiorcze 

Lp. Rodzaj akt Własne Odziedziczone 

1 Itsięgi 12,48 19,92 
2 iikta zbiorowe 60,90 3,10 

Razem: 73,38 23,02 
Cifiólem: 96,40 

Infonnację sporządzono w trakcie kontroli 

t l . Zamkowa 2 | 45-016 Opole | tel. 077 45 45 536; tel./fax 077 45 45 112 1 e-mail: sekretariat@opole.ap.gov.pl 
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