
m ARCHIWUM PANSTWOWE 
w KATOWICACH 

ODDZlAt w GLIWICACH 
ul. Zygmunta Starego 8, tel. 231-44-40 

41-100 GLlWlCE 

................................................... 
(pieczeC archiwum panstwowego) 

Znak sprawy: 402-27107 

PROTOKOL KONTROLI A R C H I W M  ZAKLADOWEGO 
URZQDU MIEJSKIEGO W PYSKOWICACH 

ul. Strzelcdw Bytomskich 3 
44-1 20 PYSKOWICE 

Podstawe prawnq przeprowadzanej kontroli stanowiq: art. 21 ust.2, oraz art. 28 pkt 4, ustawy z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z 
poin. zm.). 

I. Informacje wstqpne 
1. Kontrole przeprowadzil w dniu 23.08.2007 r. mgr Janina Wolanin, przedstawiciel 

Archiwum Panstwowego w Gliwicach; nr upowainienia do kontroli: 11-407-1 812007 
w obecnoici przedstawiciela jednostki kontrolowanej p. Anny Cichorz, Naczelnik Wydzialu 
Organizacyjnego. 

2. Jednostka kontrolowana zostala utworzona w 1990 r.; obecnie kieruje niq mgr inz. Waclaw 
Kqska, Burmistrz Miasta Pyskowice; organem nadrzednyrn jednostki jest Wojewoda ~lqski ;  
jednostka samorzqdowa. 

3. Statut, regulamin organizacyjny kontrolowanej jednostki: Statut Miasta Pyskowice - 
zalqcznik do uchwaly nr V11181103 Rady Miejskiej w Pyskowicach z 19.03.03; Regulamin 
Organizacyjny Urzedu Miejskiego w Pyskowicach, zalqcznik do zarzqdzenia nr RZ 01 52 - 
Ogl1103 Burmistrza Miasta Pyskowice z 3 1 .01.03. 

4. Zmiany organizacyjne w przeszloici: 1945 - 1950 Zarzqd Miejski i Miejska Rada Narodowa; 
1950 - 1973 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej; 1973 - 1990 Urzqd Miasta Pyskowice. 

5. Jednostka kontrolowana jest od --- w stanie likwidacji, upadloici, przeksztalcenia - nie. 

6. Ostatniq kontrolq archiwum panstwowe przeprowadzilo 15.12.2003 r. 

7. Archiwum zakladowe bylo takie kontrolowane w dniach --- przez --- nie bylo kontrolowane. 

8. W jednostce kontrolowanej obowiwujq przepisy kancelaryjno-archiwalne (uzgodnione, 
nie uzgodnione z archiwum panstwowym) 

a) instrukcja kancelaryjna: rozporzqdzenie Prez. R.M. z 10.03.2003 zmieniajqce 
rozporzqdzenie w sprawie istrukcji kancelaryjnej dla organdw gmin i zwiwkdw 
miedzygminnych (Dz.U. nr 69 z 2003r., poz. 636). 

b) jednolity rzeczowy wykaz akt: rozporzqdzenie Prez. R.M. z 10.03.2003 zmieniajqce 



rozporzqdzenie w sprawie istrukcji kancelaryjnej dla organ6w gmin i zwiqzk6w 
miqdzygrninnych (Dz.U. nr 69 z 2003r., poz. 636). 

c) Instrukcja archiwalna w sprawie organizacji i zakresie dzialania archiwum zakladowego, 
wprowadzona zarzqdzeniem RZO 125-0911 0105 z dnia 25.05.2005 r. uzgodniona z Archiwum 
Panstwowym w Katowicach. 

d) inne normatywy kancelaryjno-archiwalne: brak 

11. Ustalenia kontroli . 
1. Stosowanie przepis6w kancelaryjno-archiwalnych, szczeg6lnie w zakresie poprawnoici 

klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji oraz kompletnoici i regularnoici przekazywa- 
nia jej do archiwum zakladowego: kwalifikacja i klasyfikacja akt prawidlowa. 

2.Zbi6r dokumentacji 

W archiwum zakladowym jest przechowywana: 
a) dokumentacja wlasna: 

- aktowa: 
kategorii A w iloici ok. 18 mb, z lat 1990 - 2002 
kategorii B w iloici ok. 29 mb, z lat 1990 - 2003 
w tym: akta kategorii ,,BE5OV lub ,,B-50" ok. 3 mb, z lat 1990 - 2002. 
nierozpoznana w iloSci--- mb, z lat 

- techniczna: 
kategorii A ---. mb. jedn. inwent.,. jedn. archiw., z lat 
kategorii B 10 mb..jedn. inwent.,. jedn. archiw., z lat 1958-1 993 
nierozpoznana w iloici---- mb, rysunkbw, z lat. 

- elektroniczna na noinikach magnetycznych i optycznych 
kategorii A .--- jedn. inwent., z lat . 
kategorii B ---jedn. inwent., z lat 

- kartograficzna: 
kategorii A w iloSci --- jedn. inwent., jedn. archiw. (arkuszy) z lat, 
kategorii B w iloSci --- jedn. inwent.,. jedn. archiw. (arkuszy) z lat 
nierozpoznana w iloici --- arkuszy, z lat. 

- audiowizualna: 
nagrania 
kategorii A w ilogci .----. jedn. inwent. czasu nagran z lat 
kategorii B w iloici .----. jedn. inwent., czasu nagran z lat 
nierozpoznana w iloici ---- pudelek, z lat 
inne iloSci ---- sztuk, z lat 

fotografie: 
kategorii A w iloici ---- jedn. inwent. negatywbw, . pozytyw6w z lat 



kategorii B w iloici. ----jedn. inwent. sztuk, z lat, 
nierozpoznana w iloSci--- sztuk, z lat. 
inne iloici ---sztuk, z lat. 

filmy: 
kategorii A w iloSci ---- tytul6w (tematbw), . sztuk, sztuk mat. wyjS., z lat 
kategorii B w iloSci ---- tytul6w (tematbw), sztuk, z lat 
nierozpoznana w iloSci ---- sztuk, z lat 
inne iloici ---- sztuk,z lat 

- blizsze informacje o zbiorze dokumentacji: dokumentacja uporzqdkowana i kompletna. 

b) dokumentacja odziedziczona po: (nalezy podaC nazwy zespol6w akt i daty skrajne, iloSC 
mb, jednostek archiwalnych lub inwentarzowych, w podziale na kategorig A i katego- 
rig B, a takie - jeili zachodzi potrzeba - rodzaje dokumentacji, jak w punktach II.2.a) : 
Urzedzie Miasta (1973 - 1990) - kat. ,,A" - 3,00 m.b.; kat. ,,BE-50" - 1 m.b., a takze: 

wykazy pracownik6w zaklad6w szk6lkarskich Miejskiego Zakladu Terenu Zieleni i 
Produkcji RoSlinnej w Pyskowicach - Dzierznie oraz z Zabrza. 

C) dokumentacja zdeponowana (obca) (jak w punkcie II.2.b); nie stwierdzono 

3.Zbi6r dokumentacji obejmuje og6lem 61 mb 
w tym: 
- kategorii A 21 mb 
- kategorii B 40 mb 

wtym: 
- kategorii BE50 4 mb 

4. Stan zbioru (skomentowaC dane zawarte w punktach 2 i 3, w por6wnaniu ze stanem 
z poprzedniej kontroli okreSliC stan fizyczny zbioru dokumentacji) : stan fizyczny zbioru 
dobry 

5. Materialy archiwalne podlegajqce przejgciu przez archiwum panstwowe (Rozporz. Min. 
Kultury z dn. 16.1X.2002 w sprawie postgpowania z dokumentacja zasad jej klasyfikowania 
oraz zasad i trybu przekazywania material6w archiwalnych do archiw6w panstwowych - 
Dz.U. nr 167, poz. 1375) obejmujq ok. mb, z lat. 1973 - 1990. 

6. Stan uporzqdkowania zbioru dokumentacji (w szczeg6lnoici uklad akt, kwalifikacja 
do kategorii archiwalnych, opisy teczek, prawidlowoSC zewidencjonowania i znakowania 
teczek sygnaturami archiwalnymi, kompletnoSC material6w archiwalnych) : akta 
uporzqdkowane i opisane. 

7. Dokumentacja przechowywana w archiwum zaktadowym byla porzqdkowana w r. po 
zasiggnigciu opinii archiwum paAstwowego - tak - nie* przez w spos6b (prawidlowy, 
nieprawidlowy)*) - dokumentacja porzqdkowana na biezqco we wlasnym zakresie. 



8. Ewidencja 
Jednostka kontrolowana prowadzi nastqpujqce Srodki ewidencyjne: 
a) wykaz spis6w zdawczo-odbiorczych - tak - 
b) spisy zdawczo-odbiorcze - tak - w podziale na kat. A i kat. B - tak - 
c) spisy material6w archiwalnych przekazywanych do Archiwum Panstwowego - 

- tak, 
d) spisy brakowanej dokumentacji niearchiwalnej - tak - 
e) ewidencje wypozyczeh - tak - 
f) inne Srodki ewidencyjne - nie stwierdzono 

9. Ocena prowadzenia ewidencji: bez uwag 

10. Miejsca przechowywania dokumentacji poza lokalem archiwum zakladowego: biezqce akta 
osobowe w Wydziale Organizacyjnym, biezqce akta geodezyjne - w Wydziale Geodezji, 
starsze przekazano do Starostwa. 

1 1. Udostepnianie akt (terminow066 zwrot6w akt, stan fizyczny udostepnianych akt): bez uwag. 

12. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa sie regularnie, za zgodg 
archiwum panstwowego, ostatnio w 2005 r. 

Jednostka kontrolowana nie ma zgody generalnej na brakowanie. 

13. Przekazanie material6w archiwalnych do archiwum panstwowego mialo ostatnio miejsce 
w 1996 r. i objelo ok. 2 mb, zespotu akt 196 i 197 z lat 1945 - 1950 i 1950 - 1973 

14. Kierownikiem archiwum zakladowego, osobq odpowiedzialnq za jego prowadzenie jest . . 
p. Teresa Kalus, zatrudniona na pehym etacie, -, posiadajqca 
wyksztalcenie pc&%wwe, Srednie, wy&ze oraz ukonczony, w 1998 r. kurs 
archiwalny I stopnia, ponadto przeszkolono p. Justyne Furmanik (kurs archiwalny I stopnia) 

15. Warunki pracy w archiwum zakladowym sq dobre. 

16. Lokal archiwum zakladowego (usytuowanie, iloS6 pomieszczen, powierzchnia, wyposaie- 
nie, zabezpieczenie przed kradziezg pozarem i innymi ujemnymi czynnikami): parter UM, 
1 pomieszczenie, pow. ok. 30 m. kw., drzwi drewniane nie obite blachg okratowane, okna 
okratowane, sygnalizacja antywlamaniowa, oiwietlenie dzienne i elektryczne, regaly i szafy 
metalowe, biurko, gaSnica. 

17. Inne ustalenia kontroli: (m.in. ogwiadczenia przedstawicieli kontrolowanej jednostki 
udzielane ustnie) - brak 

18. Wykonanie zalecen pokontrolnych z poprzednio przeprowadzonej przez 
archiwum panstwowe kontroli - zalecenia pokontrolne z 2003 roku wykonano. 



ynikajqce z ustalen bieiqcej kontroli zostanq przekazane odr~bnym 
pismem. 

Protok6t podp sali 
Bu,,k 

...... ?. T#f&~.g"iiY). ........... 
arc I lsta za a owy 

egz.nr 1 1 - jednostka kontr. 
egz.nr 2 - AP w Gliwicach 

(przeprowadzajqcy kontrolq) 


