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Szczecinie uprzejmie informuje, 2e

w dniu 20 maja 2015 t.

ukasz Kozlowski, przedstawiciel Archiwum Paristwowego w szczecinie, dzialajqc na pod-

stawie przepis6w ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwaln),rn

i

archiwach

(D2.U.2011, Nr 123, poz. 698 z p62n. zm.) przeprowadztl w T,akladzie Wodociqg6w i Kanaliza-

cji Sp. z o.o. w

Szczecinie kontrolg postglowania

z materialuni archiwalnymi wchodz4cymi w

sklad paristwowego zasobu archiwalnego. Powy2sze czynno6ci zrealizowano na podstawie art. 28
pkt. 4 ww. ustawy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, 2e w jednostce organizaclinej stosowane
sq przepisy

kancelaryjno-archiwalne uzgodnione z archiwum paristwowym. Obowi4zuje tradycyj-

ny system zarzqazania dokumentacjQ.
nie jest gromadzona

w

niekt6rych kom6rkach organizacyjnych dokumentacja

w spos6b odzwierciedlaj4cy przebieg zalatwiania

i

rozstrzygania spraw (np.

Laboratorium i Wydzial Gospodarki Komunalnej). Klasyfrkowanie i kwalifikowanie tej dokumen-

tacji nastqpuje dopiero po przejqciu przez archiwvrn zakladowe. Kwalifikacja akt zweryfikowanych podczas kontroli nie budzi zastrzeieh.

Zgodnie z instrukcj4 kancelaryjn4

i

instrukcj4 archiwaln4 dokumentacja spraw zakoriczo-

nych jest regulamie przekazywuta do archiwum zakladowego. W latach 20121014 archiwum
zakladowe przejElo ok. 8 m.b. material6w archiwalnych

i

225 m.b. dokumentacji niearchiwalnej.

Dokumentacja niearchiwalna, dla kt6rej uptryn4l okes przechowywania wskazany

w rzeczowp

wykazie akt, byla regulamie brakowana za zgod4 archiwum paristwowego.

p 6lk a
z

E
Sekretariat: 9 1 -43 -36-'7'7 0
Fax: 9l -43-43-896
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Centrala: 9 |-43-35-018, 43-35002
e-mail: seketariat@szczecin.ap.gov.pi

Materialy archiwalne sq przekazywane do archiwum zakladowego nieuporz4dkowane. Techniczne porzqdkowanie jednostek archiwalnych przeprowadzane j est przez archiwist g przed przekazaniem dokumentacji do archiwum paristwowego.

Teczki aktowe posiadaj4 wszystkie wymagane elernenty opisu, w tym prawidlowo nadane
sygnatury archiwalne. Zgodnie z instrukcj4 mchiwaln4 prowadzona jest ewidencja archiwum zakladowego. Udostqpnianie akt prowadzone jest zgodnie z przepisami instrukcji archiwalnej. Stan

fizyczny dokumentacji nie budzi zastrzezeft.lokal archiwum zakladowego zapewnia naleiryle warunki przechowywania dokumentacji, zabezpieczajqc je przed uszkodzeniem, zniszczeniem bqd|
utrat4.

Od czasu poprzedniej kontroli archiwum zakladowe przekazalo do Archiwum Paristwowego

w Szczecinie ok. 17,5 m.b. material6w archiwalnych dokumentacji aktowej, 20 jednostek inwentarzowych dokumentacji kartograficznej

i

8 film6w. Ekspertyzie mchiwum paristwowego podlega

wydzielona dokum entacja z Zakladla Produkcji Wody Miedwie z lat 1962-1991 oraz akta osobowe
pracownik6w zwolnionych do 1964 roku. Dokumentacja spraw zakoriczonych przechowyrrana w
Zakladzie Produkcji Wody Miedwie powinna zostal przekazana do archiwum zakladowego zgodnie z rozdz.

XII instrukcji kancelaryjnej.

W zwi4zku z porrf/iszym, na podstawie przrprowadzonej kontroli, Archiwum Paristwowe w
Szczecinie *ydaje nastgpujqce zalecenia pokontrolne:

1.

Zobowiqzat kom6rki organizacyjne do przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, w szczeg6lno-

2.

XII - Pnekazryanie akt do archiwum zakladowego.
Przygotowat do ekspertyzy archiwalnej (wydzielenie, ewidencja) dokumentacjE podlegaj4c4
6ci rozdzialu

ekspertlzie archiwalnej archiwum pafstwowego: mog4ca stanowii materialy archiwalne dokumentacja z Zaktadu Produkcji Wody Miedwie z lat 1962-1991 oraz akta osobowe pracow-

nik6w zwolnionych do 1964 roku.

Termin nykonania zalece6:
31 pa2dziemlka 2015 r.

W terminie 30 dni od daty otrzymania z:lecefi pokontrolnych nale2y przesla6 do Archiwum
Paristwowego w Szczecinie pisemnq informacjg o Srodkach podjgtych w celu realizacji zalecei pokontrolnych.
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Znak sprawy: o-111.421.17 .2015

PROTOKOI, KONTROLI ARCHIWUM ZAKLADOWEGO
Zal<lad Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
ul. Golisza 10.71-682 Szczecin
(nazwa i adrcs kontrolowarej jednoslki organizacyjnel)

Podstawt prswn4 przeprowadzrnej kontroli statrowi4: arl 2l ust- 2 oraz
28 pkt. 4 ustawy
^rt. DzU. 20ll Nr 123,
z daia 14 lipca l9E3 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.:
poz. 698 z p6Ln. zm.).

L

Kontrolg przeprowadzil w dniu 20 maja 2015 r. mgr tr-ukasz Kozlowski, archiwista, pracownik
Archiwum Pafistwow€go w Szczecini€, numer upowaZnienia do kontroli 6/2015,, w obecnoSci prz€dsta-

wiciela jednostki kontrolowanej mgra Norberta Smeli, starszego archiwisty

w

Wydziale

Administracyjnym.

2.

Jednostka kontrolowana zostala utworzona

w

1999 r- na podstawie uchwaly Rady Miasta Szcze-

cina z dnia 12lipca 1999 r. w sprawie likwidacji komunalnego zakladu bud2etowego pod na-

zwq ,,Zaklad Wodoci4g6w

i

Kanalizacji w Szczecinie"

sp6lki z ograniczon4 odpowiedzialno6ci4

i

w

celu zawiqzania jednoosobowej

dziala na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia

1996 r. o gospodarce komunalnej (D2.U.2011 Nr 45 poz. 236). obecnie kieruje niq mgt ir2.

Beniamin Chochulski, Prezes Zanqdu Dyrektor Generalny. organem nadrzgdnym jednostki jest
Gmina Miasto Szczecin.

3.

Statut, regulamin organizacyjny kontrolowanej jednostki.

Akt zaloiycielski sp6lki z
1999 r. (tekst

ograniczonq odpowiedzialno5ci4 podpisany

w dniu 2 wrze6nia

jednolity)

Regulamin Organizacy.iny wprowadzony zarz4dzeniern rtr 9/2011 Prezesa Zanqdt Dyrcktora Generalnego Zakladu Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecini e z dnia 23 wtzeSnia 201

4.

I roku w sprawie organzacji pndsiqbiorstwa ZWiK

Sp. z o.o. w Szczecinie.

Zmiany organizacyjne w przeszlofci.

- Wodoci4gi Miejskie w Szczecinie i Kanalizacja
1947 - Wodociqgi i Kanalizacja Miejska w Szczecinie
1945

Miejska w Szczecinie

- Miejskie Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji w Szczecinie
1975 - Rejonowe PrzedsiEbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji w Szczecinie
1991 - likwidacja przedsiqbiorstwa panstwowego i utworzenie komunalnego
1951

zakladubtd2e-

towego pn. Zaklad Wodoci4g6w i Kanalizacji w Szczecinie
1999 r.

-

Zaklad Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

jednoosobowa sp6lka

-

z ograniczonq odpowiedzialno6ciq Gminy Miasto Szczecrn.

5.

J€dnostka kontrolowxna jest od --- w stanie likwidacji, upadloSci, przeksztalcenia* - ta.lG nie*.

6.

Ostatnia kontrolg Archiwum Parlstwowe przeprowadzilo w dniu 30 pa2dziernlka 20! 2 roku.

7.

Archiwum zakladowe bylo takze koltrolowane w --- r. przez ---.

8.

W jednostce kontrolowanej obowiqzujq przepisy kancelaryjno-archiwahe (uzgodnione, ni€tzgodRiote
z archiwum paf stwowym):

a)

instrukcja kancelaryjna, wprowadrcna zarzqdzeniem

r.

nr 16/2003 z dnia 22 pu2dzianika 2003

Prezesa Zarzqdt Dyrektora Generalnego Zakladt Wodoci4g6w

i

Kanalizacji Sp6lki z

o.o. w Szczecinie z dnia 9listopada 201 1 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancela-

ryjnej ZWiK Sp. z o.o. i Instrukcji Archiwalnej ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie,
b)

rzeczowy wykaz akt, wprowadzony zarzqdzeniem

Wodoci4g6w

i

t

1'712013

Dyrektora Generalnego Zakladu

Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie

wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie,
c)

instrukcja archiwalna, wprowadzona zarz4dzeniem

kladu Wodoci4g6w

i

nr

16/2011 Dyrektora Genetalnego Za-

Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie z dnia 9 listopada

201 1

r. w

sprawie wprowadzenia Instrukcji Archiwalnej ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie,
d) inn€ normatywy kancelaryjno-archiwalne ---.

II. Ustalenia kontroli
l

w zakresie poprawnoSci klasyfikacji i
kwatifikacji dokumentacji oraz kompletnosci i regularnosci przekazywania jej do archiwum zakladowestosowanie przepis6w kancelaryjno-archiwalnych, szczeg6lnie

go.

W

kontrolowanej jednostce organizaclJ'nej stosowane s4 przepisy kancelaryjno-

archiwalne uzgodnione z archiwum palistwowl,rn. Obowi4zuje tradycyjny (papierowy) system dokumentowania przebiegu zalatwiania

i

rozstrzygania spraw. Stosowany jest r6wnie2

wspomagajqcy system elektronicznego zarzqdzania dokumentacj4 Kom-Bok. System wspomaga dekretacjq

i

rejestracjq pism w trybie dziennika korespondencyjnego. Pisma pnycho-

dz4ce s4 skanowane przez pracownik6w merflorycznych. Pisma wychodzqce sq edyowane

przy wykorzystaniu szablon6w dostqpnych w systemie. System nie umo2liwia tworzenia akt

spraw i rejestrowania spraw oraz nadawania pismom znak6w spraw zgodnie z wymogami in-

strukcji kancel aryjnej.
Ponadto pracq Zakladu wspieraj4 m.in. nastqluj4ce systemy inform atycznei

eBOK

-

platforma slu24ca do kontaktu z klientem (np. podawanie stanu wodomierzy), ztoka-

lizowana na serwerach wewnEtrznych; kompatybilna z systernem Kom-Bok; pisma s4 drukowane, odpowiedl przesylana jest r6wnie2 poprzez system,

Kom-Media
Kom-net
CS 17

GIS

-

-

-

-

system do rozliczania wodomierzy,

system zanqdzaria maj4tkiem sieciowym firmy,

systan wspomagaj4cy pracq Laboratorium,

systern map sieci wodociqgowej.

W jednostce organizacyjnej zlokalizowane s4 dwa punkty kancelaryjne: Kancelaria i

Dzial Obsfugi Klienta. Deketacja jest kilkustopniowa: w pierwszej kolejnoSci dekretacji dokonuje Prezes Zarz4du Dyrektor Generalny, nastgrnie kierownicy Pion6w

m6rek organizacyjnych (wydzial6w
nie prowadzi siE spis6w spraw

i

i

i kierownicy ko-

dzial6w). W niekt6rych kom6rkach organizacyjnych

nie prowadzi siE teczek aktowych oddzielnie dla poszcze-

g6lnych symboli klasldkacyjnych neczowego wl&azu akt, co jest niezgodn e z rozdzialem

IV instrukcji kancelaryjnej. Dotyczy to np. dokumentacji Laboratorium i Wydzialu Gospodarki Komunalnej. Akta spraw prowadzone sq natomiast w Dziale Organizacyjnym.

W formie teczek zbiorczych prowadzona jest dokumentacja dotyczqca um6w i korespondencji z klientami (ednostkami gospodarczynni, sp6ldzielniami, wsp6lnotami mieszka-

nlowymr).
Zbi6r dokumentacji **):
a)

dokumentacia wlasna

- sktowa:
kategorii A w ilosci

1

1,50 m.b. z lat

[

katesorii B w ilosci 400,00 m.b. z lat

991] 1999-2015

|9551 1999-2015

w tym akta kategorii ,,BE-50' 43,00 m.b. z tat [1955] 1999-2012 tub

,,B-50',

U97s) 1999-2014
nierozpoznana w itofci 00,00 m.b., z lat

---

- techniczna:
kategorii A w ifo5ci2,25 m.b.,1 14jeOn. inw., 138 jedn arch. z tat 1952-1990
kategorii B w ilosci 250,00 m.b.,
nierozpoznana w ilo5ci

Q--0.,.QQ

--

jedn. inw., --- jedn arch. z lat 1949-2015

m.b., 00,00 rysunk6w, z lat

---

56,00 m.b. z lat

- elektroniczno na noinikach magneQrcznych i oplycznych:
kategorii A w ilo5ci 00,001e0n.

inw.,zlat---

kategorii B w ifosci245 iedn. inw., zlat

---

nierozpoznana w ilosci 00,00 jedn. inw., z lat

---

- kartograficzna:
kategorii A w ilosci 00,00 jedn. inw., 00,00 jedn. arch. (arkuszy), z lat ---

kaiegorii B w iloscl 00,001e0n. inw., 00,00 jedn. arch. (arkuszy), z lat --nierozpoznana w ilo5ci 00,00 arkuszy, z lat

---

- audiowizualna:
kat€gorii A w ilosci 128 iedn. inw., --- czasu nagra6, z lat 90-tych
kategorii B w ilo5ci 00,00 1e0n. inw. (nagrai), 00,00 czasu nagrar6, z lat --nierozpoznana w ilo5ci 00,00 pudelek, z lat
inne w iloSci 00-00 sztuk. z lat

---

---

kategorii A w ilo6ci 00,00 1e0n. inw., 00,00 negatyw6w, 00,00 pozytyw6w, z lat ---

kategorii B w iloSci 00,00 jedn. inw., 00,00 sztuk, z lar --nierozpoznana w ilo5ci 00,00 sztuk, z lat
inne w

iloici 00,00

sztuk, z lat

---

---

-filmv:
kat€gorii A w ilofci

l2 tytuldw (temat6w), --- sztuk mat.

wyjs., z lat

kategorii B w ilosci 00,00 tytul6w (temat6w), 00,00 sztuk , z lat
nierozpoznana w iloSci 00,00 sztuk, z tat
inna w ilosci 00,00 sztuk, z lat

---

---

---

---

Bli2sze informacje o zbiorze dokumentacji:

W archiwum zakladow).rn jest przechowyrvanych ok. 6,5 m.b. material6w archiwalnych (kategoria A), dokumentacji aktowej z lat 1999-2015, m.in.:

-

posiedzenia Rady Nadzorczej (2000-2008)

zakesy obowi ryk6w (2000-2014)

- zarzqdzeuia wewnQtrzne,
-

sprawozdania

fi

polecenia sfu2bowe, komunikaty

(1

999-2009)

nansowe (20002006)

- zestawienia z wykonania sprzeda?y dzialalno6ci pomocniczej i koszt6w
- realizacja planu finarsowego (2001-201 l)
- sprawozdania z dzialalnosci (2007-2008)
a

(2001-2011)

- sprawozdania i raporty statystyczne (2000-2012)
- skargi i wnioski (2000-2004)
- wycinki prasowe (1999-201 l)
- kontrole zewn gffzne (1999--20'12)
- fizykocherniczne i bakteriologiczne badanie wody Q000-2007)
- wyniki badania Sciek6w Q00U2007)
- rejestry wynik6w badari Sciek6w i stacji wodociqgowych

(1999-2009)

rejestry w1,nik6w analizy bakteriologicznej (2005-2009).

-

Dokumentacja niearchiwalna o dlu2szym okresie przechowywania to m.in.:

- akta osobowe pracownik6w (1955,2012) - BE50
- listy plac (1983-2014) - B50
- umowy zlecenia i umowy o dzielo (19861014) - B50
- karty zarobkowe (1975-1979,20021014 -B50
- karty zasilkowe (1976-1987, 1995) - B50.
Wiqkszo6i dokumentacji niearchiwalnej stanowi dokumentacja techniczna przylqczy
wodno-kanalizacyjnych z lat 1949-2015 (kategoria Bl0), dokumentacja ksiqgowa (B5), recz-

ki

i

odprowa-

dzanie 5ciek6w. W archiwum zakladow)..rn znajduj4 siq r6wnie2 plyty CD/DVD z

Biva Za-

zbiorcze um6w z podmiotami (ednostkami gospodarczymi) na dostawq wody

rz4du

-

245 sztuk (brak ewidencji) oraz dokumentacja audiowizualna: filmy, nagrania dZwiq-

kowe, fotografie z inprez organizowanych przez ZW|K, nie posiadaj4ce 2adnej kategorii archiwalnej ani ewidencji.

b)

dokumentacia odziedziczona no: (nateiy podaa nazwy zespol6w akt i daty skrajn€, ilosd m.b., jednostek
archiwafnych lub inwentarzowych, w podziale na kategorig A i kategorig B, a takle
trzeba

-

-

jeLeli zachodzi po-

rodzaje dokumentacji, jak w punkcie lI.2.a) po:

Materialy archiwalne odziedziczone:

-

dokumentacja aktowa

-

5 m.b. z lat 1991-1999

-

w tym m.in. zarzqdzenia wewnQtrzne, po-

lecenia sfu2bowe, pisma ok6lne, zakresy obowi4zk6w, uprawniefi

i

odpowiedzialnosci, in-

strukcje obsfugi oczyszczalni 3ciek6w, plany technicmo-ekonomiczne, plany

i

sprawozdania

finansowe, plany inwestycji i remont6w, opracowania statystyczne, raporty i analizy. wycinli
prasowe, odpowiedzi na krytykq prasowfo kontrole zewnetrzne, odznaczenia wewnqtrzzakla-

dowe, projekty wpalazcze, rejestry wynik6w badafi wody

i

Sciek6w, badania fizyko-

chemiczne i bakteriologiczne,

-

dokumentacja techniczna (geologiczna)

tacja hydrogeol ogiczna zbiomik6w

i

-

2,5 m.b. z lat 1952-1990

-

w tyrn m.in. dokumen-

ujqi, pro.iekty techniczne, sprawozdania z remontow

studni, ksi42ki eksploatacji, dokumentacja geotechniczna

i

geologiczno-inZynierska - doku-

mentacja ta jest w dalszyrn ci4gu aktualna i jest wykorzystywana przez pracownik6w jednosf

ki,

-

ta6my magnetofonowe (128 jednostek inwentarzowych)

-

nagrania dot. sporu zbiorowego z

polowy lat g0-tych XX wieku.

- filmy (12 jednostek

inwentarzowych)

- filmy szkoleniowe

w zakresie BHP i obrony cywil-

nej, utrwalone na taSmach 16 mm.

(iakw punkcie ll.2.b).

c.l

_
Zbi6r dokumentacji ob€jmuje og6lem 411,50 m.b. w t)'ln*4):

-

kategoria A 11,50 m.b.
kategoria
B 400,00 rn.b.
-/obca/,

w rym akta:

-

kategorii ,,BE-50" 280,00 m.b.

Stan zbioru (skomentowad dane zawarte w punktach 2 i 3, w por6wnaniu z€ stanem z poprzedniej kon-

troli, okre5lid stan fizyczny zbioru dokumentacji).

W por6wnaniu z popndniq kontrol4 zbi6r material6w archiwalnych ulegl zmniejszeniu. W latach 20121014 archiwum zakladowe przejqlo z kom6rek organizacyjnych ok. 8

m.b. material6w archiwalnych. W tym samym okresie do archiwum paristwowego pnekaza-

no ok. 17,5 m.b. material6w architvalnych oraz 20 jednostek inwentarzowych dokumentacji
kartograficznej

i

8 film6w. Ponadto w por6wnaniu do protokolu z poprzedniej kontroli ar-

chiwum paristwowego zweryfikowano kwalifikacjq archiwalnq dokumentacji,

w

wyniku

czego stwierdzono, 2e czE56 dokumentacji technicznej powinna by6 zakwalifikowana do do-

kumentacji niearchiwalnej.

W latach 2012-2014 powiqkszyl

siE zbi6r dokumentacji niearchiwalnej. Archiwum

zakladowe przejqlo z kom6rek organizacylnych ok.225 m.b. dokumentacji niearchiwalnej.

W tym samym okresie wybrakowano za zgodq archiwum pafstwowego ok.

181 m.b. doku-

mentacji niearchiwalnej, dla kt6rej uply'n4l obligatoryjny okres przechowywania wskazany w
rzeczovrym w ykazie akt.

W latach 201,21014 dokumentacjq do archiwum zakladowego przekazywaly nastqruj4ce kom6rki organizacyjne: Dzial Zam6wieh, Dzial Tecbnicnty, Wydziat Administracyjny,

Dzial Inwestycji i Modemizacji, ZPW Miedwie, Dzial Inwestycji, Dzial KsiEgowo3ci, Dzial
Kadr

i

Szkolen, Wydziat Gosp. Sanitarnej, Dzial Ekonomiczno-Finansowy, Dzial Obstugi

Klienta, Stanowisko ds. audytu wewnetrznego, stanowisko ds. obrony cywilnej, ZPW Pomo-

nany, ZPW Zdroje, Wydzial Gosp. Wodomierzowej, Dzial Regulacji Prawnej i Nierucho-

moSci, Dzial Organizacyjny, Dzial Ochrony Srodowiska, Dzial Sprzeda2y, OS pomorzany,

\

_,' stqpuj4ce kom6rki organizacyjne:

\

II i III

W ydztal Mechaniczno-En etgetyczny, Rejon

Wy-

I

driulu Sieci Wodoci4gowej i Rejony Wydzialu Gospodarki Sanitarnej.

t " "

Sian fizycznry dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakladowym niebudzi za-

strzeZeh.

Nie odnotowano przypadk6w zagubienia ani uszkodzenia akt orM nie stwierdzono

zanieczy szczeh mikobiologicznych dokumentacji.

5.

Materialy archiwalne podlegajqce przejgciu przez archiwum pafstwowe (podad podstawQ prawnq przejgcia): na podstawie rczporzqdzenta Ministra Kultury

z 16 wrze6nia 2002 r. w sprawie postQ-

powania z dokumentacj4 zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania orM zasad i trybu prze-

kazywania material6w archiwalnych do archiw6w panstwowych (Dz.U.
obejmujq ok. 90jednostek archiwalnych,

l.

Wydzieleniu

i

---

m.b. z tat

nr

167 poz. 1375)

1962-1991.

przekazanit do archiwum paistwowego podlegaj4 materialy archiwalne

zgrcmadzone w Zaktradzie Produkcji Wody Miedwie z lat 1962-1991.

2. Ekspertyzie archiwum pafistwowego podlegaj4 akta osobowe pracownik6w (8850), kt6rych okres zatrudnienia ustal do 1964 roku.

6.

Stan uporz4dkowania zbioru dokumentacji (w szczeg6lnoSci uklad akt, kwalifikacja do kategorii archiwalnych, opisy teczek, prawidlowosd zewidencjonowania i znakowania teczek sygnaturaIIli archiwalnymi, kompletnosd material6w archiwalnych),

W archiwum zakladow),rn zastosowano rzeczowo-chronologiczny uklad

dokumenta-

cji. Odrqbnie przechow)'v/ana jest dokumentacja wlasna i odziedziczona. Wydzielone zostaly
materialy archiwalne w postaci dokumentacji aktowej

i

dokumentacji technicznej (geolo-

gscznej), a takZe niekt6re gnrpy neczowe dokumentacji niearchiwalnej: warunki techniczne

(Bl0), uzgodnienia dot. dokumentacji projektowej, uzgodnienia lokalizacji obiekt6w, zlecenia wykonania uslug (Bl0). W obrqbie Wp rzeczowq dokumentacja jest gromadzona w
kolejno3ci wynikaj qcej z numeracji spis6w zdawczo-odbiorczych.
Jednostki archiwalne umieszczane s4 w tekturowych fascykulach, a w ostatnich latach

w teczkach wi4zanych wykonanych z tektury bezkwasowej. Materialy archiwalne

sq przeka-

zylvane do archiwum zakladowego nieuporzqdkowane. Porz4dkowanie jednostek archiwal-

nych (usuniQcie element6w metalowych

i

numerowanie stron) archiwista przeprowadza

przed przekazaniem dokunentacji do archiwum panstwowego. Jednostki archiwalne dokumentacji geologicznej sq umieszczone w twardych oprawach.

Teczki posiadaj4 wszystkie w)nnagane elementy opisu, w tyn prawidlowo nadane sygnatury archiwalne. Kwalifikacja do kategorii archiwalnych nie budzi zastrze2ei.
7

I

7.

Dokumentacja przechowywana w archiwum zakladowym byla porzqdkowana w

opinii arcbiwum paristwowego

-

tak

-

--- r.

po zasiggnigciu

nie* przez: ---, w sposdb (prawidlowy, nieprawidlowy)*, ---.

Ewidencja
Jednostka kontrolowrna prowadzi nastgpuj4ce Srodki ewidencyjne:

a) w!*az spkdv' zdawczo-odbiorczych - lak - nic*,
b) spisy zdowczo-odblorcze - to* - ntu*, w podziale na *aL .A" i h& -8" - ta* - rlie*,
c) spisy malerialdw archblalnlch pnekazanlch do Archirsum Psfistwowego - tak - rrle*,
d)

spisy brakowanej dokumentacji niearchfu)alnej

e)

ewidencjg wJ'pob,czert

f)

inne frod*i ewidencyJze

-

tuk

-

-

lak

-

nie*,

- nte*,

System informatyczny

AZAII

skorowidz akl osobowych.

Ocena prowadzenia ewidencji.

W jednostce organizacyjnej prowadzone sq wszystkie Srodki ewidencyjne pnewidziane w przepisach kancelaryjno-archiwalnych. Spisy zdawczo-o dbiorcze zawieraJq wszystkie

wlmagane elementy, w tym nazwe jednostki organizacyjnej i kom6rki organizacyinej, kt6ra
pnekazala dokumentacjq, podpisy pracownik6w przekazujqcych i przejmuj4cych dokumentacjE oraz datq przejEcia,

a dla poszczeg6lnych pozycji w spisie: znaki teczek, tytuly teczek

zgodne z haslami klasyfikacyjnymi rzeczowego wykazu akt, daty skrajne, kategorie archi-

wahe, liczby teczek.

Spisy zdawczo-odbiorcze s4 sporzqdzane

w3

egzemplarzach. Jeden egzenlpluz

otrzy,rnuje kom6rka organizacina przekanjqca dokumentacjQ. Pozostale dwa zachowuje ar-

chiwum zakladowe. Prowadzone s4 zbiory spis6w zdawczo-odbiorczych w kolejnoSci chronologicznej onz

w podziale na kom6rki

material6w archiwalnych wlasnych

i

orgalaizacyjne. Dodatkowo prowadzony

jest spis

odziedziczonych.

Uzupelnieniem tradycy'nych Srodk6w ewidencyJ'nych jest program informatyczny
AZAK, w kt6ry,rn prowadzona jest ewidencja dokumentacji spraw s4dowych oraz dokumentacji technicznej pnylqczy wodno-kanalizacinych, umo2liwiaj4ca m.in. wyszukiwanie dokumentacji technicznej na podstawie adres6w.
10. Miejsca przecbowywania dokumentacji poza lokalem archiwurn zakladowego.

W Zakladzie Produkcji Wody Miedwie (w okolicach Kolbacza) znajduje siq podrqczna sktradnica dokument6w. Archiwista prowadzil tam prace porz4dkowe

i

wydzielll 94 j.a.

material6w archiwalnych z lat 1964-2009, m.in. fizyko-chemiczne i bakteriologiczne badania wody, badania

i

analizy dot. zanieczyszczeh wody, program

i

zagospodarow anie prze-

strzenne strefy ochronnej jeziora Miedwie, operaty ewidencine grunt6w w strefie

ochrony czystoSci w6d, zestawienia wykonania plany i produkcji wody.

A obszaru

ll.

Udosttpnianie akt (terminowoSd zwrot6w akt, stan fizyczny udosttpnianych akt).

Dokumentacja jest udostqlniana wylqcznie pracownikom jednostki. Prowadzona jest
ewidencja wypo2yczeh i rejestr udostqpniania akt na miejscu.
12. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbyrva sig regularnie, ri€r€gd"rftie*, za zgodq, bez-+gedy*
archiwum paistwowego, ostatnio w 2015 r.
Jednostka kontrolowana ft&, nie ma* zgody generalnej na brakowanie ---.

Dokunentacja jest brakowana kilkakrotnie w ciqgu roku. Protok6l zniszczeiia akI
dol4cza siq do dokumentacji brakowania.
13. Przekazanie material6w archiwalnych do archiwum pafstwowego mialo oslatnio miejsce w 2015 r. i

objtlo --- m.u. (5 j.a.) zespolu akt Miejskie Przedsiqbiorstwo Wodoci4g6w

i

Kanalizacji w

Szczecinie z lat 1970-1985 (dokumentacja filmowa).

ta.@--.,osobqodpowiedZia|n4z8prowadZeniearchiwumzakladowego jest

mgr Norbert Smela, starszy archiwista, zatrudniono(y) w archiwum zakladowym na pelnym

etacie,

n{-p6+-€t{{rtiv- n€Fr$i,e, posiadajqcy(s) wyksztalcenie pedstatorre;-$redniq }ly2sze* archi-

walne oraz ukofczony, nieukoiczony* w --- r, kurs archiwalny stopnia ---,
W archiwum zakladowym zatrudnieni sq tak e --- na: pelnym etacie --- osoba(y), na p6l €tatu --- osoba(y), w innej formie

---

osoba(y), posiadajqca(e) ukoriczony, nia+ke*ezony* w

--- r. kurs archiwalny

stopnia ---.

15. Warunki pracy w archiwum zakladowym

se dobre, u€iq4ili.ye, ba+dz++Hrdn€*, poniewai:

Pomieszczenia s4 przestronne, ogrzewane i oSwietlone, brak wentylacji.
16. Lokal archiwum zakladowego (usytuowanie, iloid pomieszczef, powierzchnia, wyposaienie, zabezpieczenie przed kradzie4, poaarem i innymi ujemnymi czynnikami).

Archiwum zakladowe jest zlokalizowane w siedzibie ZahJadrt Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przy ulicy Golisza 10 (4 pomieszczenia) i na terenie pompowni
wody w Kijewie. Pomieszczenia magazynowe s4 wyposaZone w rcgaly przesuwne oraz rega'

ly stacjoname drewniane. Zabezpieczenie przed polarem stanowi

gaSnica

i koc

gaSniczy. W

dw6ch pomieszczeniach znajduj4siq okratowane okna. W lokalu archiwum sq te2 zlokalizowane przewody instalacji wodnej.

W archiwum zakladow)'rn prowadzony jest rejestr warunk6w temperatury i wilgotno6ci. W trakcie kontroli warunki wynosily 19"C i 23% RH. Pomieszczenia s4 regulamie wietrzone.

W magazynie w Kijewie jest przechowywana tylko dokumentacja techniczna kategorii
B10. Obiekt jest strzeiony. Drzwi do magazpu sq plombowane. Wewn4trz znajduje
stawowy sprzQt gasniczy.

siQ

pod-

17, Inne ustalenia kontroli: (m,in. o5wiadczenia przedstawicieli kontrolowanej jednostki udzielane ustnie).

l.

Na poczqtku kazdego roku archiwista przesyla do Archiwum Paristwowego w

Szczecinie roczne sprawozdanie z dzialalnoSci archiwum zakladowego.
18. Wykonanie zalecefi pokontrolnych z poprzednio przeprowadzonej kontroli przez archiwum paistwowe.

Zalecenia pokontrolne z poprzednto przeprowadzonej kontroli zostaly wykonane czQSciowo.

Nie zostaly jeszcze przekazane wszystkie materialy archiwalne komunalnego zakla-

du bud2etowego pn. Zaklad Wodoci4g6w

i Kanalizacji w Szczecinie do

1999 roku, poniewa2

czQ6i z nich jest niezbqdna w bie24cej dzialalnofici jednostki.

III. Wnioski wynikaj4ce

z ustalerf biei4cej kontroli zostanq przekazane odrgbnym pismem.

Archiwum Pansfuowe w
Szczecinie
(JOOziat

lll

dkx;s(

^

mgr Lukon Kozlowski

(archiwista zaHadowy)

(kierownik kontrol owanej jednost ki)

Zalqczniki:

-

spisy material6w archiwalnych wlasnych i odziedziczonych,
spis material6w archiwalnych

-

dokumentacja geologiczna,

spis material6w archiwalnych ZPW Miedwie,

all zalo2ycielski spolki

z ograaiczon4 odpowiedzialnosci4 (tekst jednolity),

Protok6l sporzqdzono w 2 egz.
Egz. Nr I -jednostka kontrolowana
Egz. Nr 2 Archiwum Paistwowe w Szczecinie
* riepotrzebne skreslic

r* wpisat znak.

-,

,jeieli bruk jest danycb

l0

(pze pr ow a dzaj qcy kontr ole)

