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Podstawg prawn4 przeprowadzanej kontroli stanowiq: art. 2l ust. 2 oraz arl.28 pki. 4 ustawy z
l4 fipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 113 z
pozlr. zm.),

dnia

I. Informacie wsteone

|.

Kontrolg przeprowadzil(a) dnia 30 pa2dziernika roku 2012 Agnieszka

Chroslek pracownik Archiwuln

Paistwow€go w Szczecinie, nr upowainienia do kontroli 5/2012, w obecno5ci przedstawiciela jednostki kon-

trolowanej Norberta Smeli - starszego

2.

archiwisty

Jednostka kontrolowana zostala utrvorzona

w

,

1999 r., obecnie kieruje ni4 Beniamin Chochulski

-

Prezes ZarzEdu-Dyrektor Generalny. Organem nadrzQdnym jednostki jesr : kontrolowana .jednostka

jest sp6lk4

3.

z wyl4cznym

udzialem Gminy Miasto Szczectn

Slatut, regulamin organizacyjny kontrolowanej jednostki

-

Akl zaloir.ycielski sp6lki z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq (tekst jednolity ze zmianatni

z

czerwca 2012 roku)

- Regulamin Organizacyjny - Zarz4dzenie nr 912011 Prezesa Zarz4du l)ylektora Gcneralnego
Zakladu Wodociqg(rw

i Kanalizacji Sp. z o.o. w

sprawie organizacji przedsiEbiorstwa

ZWiK

Szczecinie z dnia 23 wrzeinia 201

Sp. z o.o.

w Szczecinie.

4.

Zmiany organizacyjne w przeszloSci:

5.

Jednostka kontrolowana jest od ---.w stanie likwidacji, upadloSci, przeksztalcenia*

6.

Ostatniq koltrolg Archiwum Paistwowe przeprowadzilo w dniu

2l

-

grudnia 2009 r.

tak, nie"

I

roku w

7.

Archiwum zakladowe bylo takZe kontrolowane w dniach --- przez ---.

8.

W jednostce kontrolowanej obowiqzujq przepisy kancelaryjno-archiwalne (uzgodnione, nie uzgodnione z
archiwu m pafstwowym);

a)

instrukcja kancelaryjna, wprowadzona zarz4dzeniem Zarz4dzenie

Dyrektora Generalnego Zakladu Wodoci4g6w

i

Nr l612003 Prez,esa

Kanalizacji Sp6lki z o.o. w Szczecinie z

dnia 22 paLdzternika 2003 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej
o.o.

h)

i Instrukcji Archiwalnej ZWiK

rzeczovty wykaz

Sp. z o.o.

ZWiK Sp. z

w Szczecinie.,

akt, wprowadzony zarz4dzeniem Zarz4dzenie

Dyrektora Generalnego Zakladu Wodoci4g6w

i

Nr

1612003 Prezesa Zarz4du

Kanalizacji Sp6lki z o.o. w Szczecinic

dnia 22 paLdziernika 2003 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej ZW
o.o.

c)

i Inslrukcji Archiwalnej ZWiK

Sp.

09 listopada

Szczecinie

w

Sp. z

20ll r. Zarz4dzeniem

16/2011 Prezesa Zarzqdu Dyrektora Generalnego Zakladu Wodoci4g6w

w

rK

z

zo.o. w Szczecinie (ze zm.),

instrukcja archiwalna, wprowadzona w zycie w dniu

o.o.

Zarz4du

i Kanalizacji

sprawie wprowadzenia Instrukcji Archiwalnej ZWiK Sp.

Nr

Sp. z

z o.o.

w

Szozecinie,

d)

inne normatywy kancelaryjno-archiwalne ---,

II. Ustalenia kontroli
Sloso$'anie prz€pis6w kancelaryjno-archiwalnych, szczeg6lnie w zakresie poprawnoSci klasyfikacji

i kwali

fikacji dokumentacj i oraz kompletnoSci i regularnosci przekazywania jej do archiwum zakladowego

Dokumentacja

jest przekazywana do archiwum zakladowego reguralnie, na

podstawie

prawidlowo sporz4dzonych spis6w zdawczo-odbiorczych. Akta posiadaia poprawnie nadan4
kwalifikacjg archi$alnE oraz sq poprawnie opisane.
2.

a)

Zbi6r dokumentacj i **)
dokumentacia wlasna

- aktohra:
kategorii A w ilo3ci 76,05 m.b. z lat 1948-2012
kategorii B w ilosci 581,7 m.b. z lat 1949-2012
w tym akta kategorii ,,BE-50" lub ,,8-50" 79,5 m.b.
nierozpoznana w iloSci 00,00

zlat 1949-2012

m.b.,zlat---

- technicTna:
kategorii A w ilo5ci 00,00 m.b.,

---

jedn. inw.,00,00 jedn arch. z lat ---

kategorii B w ilosci 00,00 m.b.,

---

jedn. inw.,00,00jean arch. z lat ---

nierozpoznana w ilo6ci

-0-

0-,Q0 m.b.,

---

rysunk6w, z lat

---

- elektroniczna na noinikach magnetycznych i oplycznych:
kategorii A w

ilofci 00,00 jedn. inw., z lat ---

kat€gorii B w ilosci 00,00 jedn. inw., z lat --nierozpoznana w ilo5ci 00,00 jedn. inw., z lat

---

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

lat

kategorii B w ilosci 00,001e0n. inw., 00,00 jedn. arch. (arkuszy), z

lat ---

nierozpoznana w ilo6ci 00,00 ark:usz.y,

---

zlat ---

- audioteizualns:
kategorii A w ifoSci 00,00 jeOn. inw. (nagrari), 100,00 czasu nagrah, z lat
katcgorii B w ilosci 00,00 jedn. inw. (nagrari), 00,00 czasu nagrah, z
nierozpoznana w iloSci 00,00 pudelek, z
inne w iloSci 00,00 sztuk. z

-

---

lat ---

lat ---

lat --

fotograJie:

kategorii A w ilosci 00,00 jedn. inw,, 00,00 negatywriw, 00,00 pozytyw6w, z lat --kategorii B w iloSci 00,00 ieOn. inw.,00,00 sztuk, z lat
nierozpoznana w ilo3ci 00,00 sztuk, z lat

---

---

inne w ilosci 00,00 sztuk, z lat ---

-Jilmy:
kategorii A w iloSci 00,00 tytul6w (l€mat6w), 00,00 sztuk mat. wyjs., z lat --kategorii B w ilosci 00,00 tytutOw ltemat6w),00,00 sztuk, z lat --nierozpoznana w ilo6ci 00,00 sztuk, z lat
inna w ilo5ci 00,00 sztuk, z lat

---

--

- bli|sze informacje o zbiorze dokumentacji: w archiwum zakladowym przechowywana
dokumentacja wlasna oraz odziedziczona.

W

.jcst

sklad material6w archiwalnych wchodzi

dokumentacja aktowa i techniczna. Do material6w archiwalnych (aktowych) zaliczaj4 sig m.in.

protokoly narad, zarz4dzenia wewngtrzne, regulaminy pracy, plany, sprawozdania
Dokumentacja techniczna kategorii "A"

to

i

i modernizacji

steeii

budowy ujgcia wody Miedwie. Ponadto zbi6r material6u'

archiwalnych tworzy dokumenlacja hydrogeologiczna

archiwum znajduj

bilansc.

przede wszystkim dokumentaoja powykonar.r'cza

pr1,ylqczy wodno-kanalizacyjnych, dokumentacja projektowa rozbudowy

wodoci4gowei l)omorzany

i

e sig r6wnie2 dokumentacia tzw.

i geologiczno-inZynicrska. W zbiorach
"poniemiecka", np. mapa

z

1939 r.,

ukazuj4ca siatkg wodoci4gow4 ulic Wielkiego Szczecina. Interesuj4ce s4 r6wnieZ zbiory z lat

70-

i

8O-tych, do kt6rych naleZ4 np. fotografie lotnicze ukazujqce teren Zakladu Produkcji

Wody Miedwie (ok. 25 fotografii),
WodociEg6w

i

Kanalizacji

w

6

kronik

z

okresu Rejonowego Przedsigbiorstwa

Szczecinie, zbi6r fotografii na temat Zyoia

zakladzie pracy czy nagrania magnetofonowe (2,5 m.b

kaset

w

owczesnym

magnetofonowych), zbior

mikrofiszy ukazujqcych 77 plan6w miasta Szczecin.

Zbi6r dokumentacji niearchiwalnej tworz4 akta osobowe (ksiggi)

z lat 1949-1958.

akta

osobowe (koperty) z Iat 1959-2012, listy plac z lat 1983-2012, dokumentacja techniczna z lat
1951-2012 (m.in. opracowania przyl4czy wodno-kanalizacyjnych. dokumentacja projektowa

sieci

i

obiekt6w wodno-kanalizacyjnych, dokumentacja uzgodnieri lokalizacji obiekt6w).

Ponadto du24 czE&; dokumentacji niearchiwalnej stanowi4 akta finansowo-ksiggowe.

b,) dokumentacia

odziedziczona po: nale2y podad nazwy zespol6w akt i daty skrajne, ilos6 m.b., jednostek

archiwafnych fub inwentarzowych, w podziale na kategorie A i kategorig B, a takze
trzeba

-

-

jezeli zachodzi po-

rodzaje dokumentacji, jak w punkcie Il.2.a)

- dokumnetacja Rejonowego Przedsigbiorstwa Wodoci4g6w i Kanalizacji w Szczecinie z lat
1975-1991 17,85 m.b.,
- dokumentacja Zakladu Wodoci4g6w i Kanalizacji

c)

dokumentacia zdeponowana /obca/,

zlat 1991-1999;6,3

rn.b.

(ak w punkcie ll.2.b)

Zbi6r dokument?cji obejmuje og6lem

657,05 m.b. w .ym**)

- kategorii A

76,05 m.b.

- kategorii B

581,00 m.b.

w tym:

79,5 m.b.

- kategorii BE50

4.

Stan zbioru (skomentowad dane zawarte w punktach 2 i 3, w por6wnaniu ze stanem z poprzedniej kontroli,
okreslid stan fizyczny zbioru dokumentacji)

Od czasu poprzedniej kontroli

iloii

material6w archiwalnych wzrosla z 6l ,5 m.b. do 76,05

m.b., dokumentacji niearchiwalnel z 440 m.b do 581,7 m.b. Stan tizyczny zbioru n.roZna okre6lii

jako dobry. Dzigki staraniom archiwisty zakladowego matrialy kartografiozne s4 odpowiednio
zal:ezpieczane prz.ez zniszczeniem oraz poddawane w miarg mo2liwoSci pracom konserwatorskim.

5.

Materialy archiwalne podlegajqce przejgci|t przezarchiwum pafstrvowe (podad podstawQ prawnq przejqcia:

na podstawie Rozporz4dzenia Ministra Kultury z dnia 16 wrzeSnia 2002 r. w sprawie
postEpowania z dokumentacj4, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu
przekazania material6w archiwalnych do archiw6w paiistwowych (Dz. LJ.

Nr 167, poz. 1375).

obejmuje

---

m.b. z lat

Do przekazania do Archiwum Paristwowego w Szczcinie kwalilikuj4

siq

nastqpujqce materiaiy: malerialy archiwalne odziedziczone po RPWiK, wytworzone do 1988 r.

a na wniosek .jednostki kontrolowanej r6wnie2 i p62niejsze, wytworzone do 1991 r.; sze(i
kronik z okresu RPWiK; dokumentacja techniczna zlat 1948-1989, kt6ra jest w chwili obecncj
opracowywana przez pracownika archiwum; fotografie lotnicze z lat 80-tych, ukazui4ce teren
Zakladu Produkcji Wody Miedwie; zbiirr fotografii z lat 80-tych, ukazuj4ce zycie w RPWiK.
Stan uporzqdkowania zbioru dokumentacji (w szczeg6lno3ci ul(lad akt, l(walifikacja do l(ategorii archiwalnych, opisy t€czek, prawidlowosd zewidencjono$'ania i znakowania teczek sygnaturami archiwalnymi, kom-

pletnosd material6w archiwalnych) Dokumentacja archiwum zakladowego posiada uklad

strukturalno-rzeozowo-chronologiczny. Malerialy archiwalne zostaly wydzielone

zbioru. Na oddzielnych rcgalach jest r6wnie2 zloZona dokumentacja kategorii U-50
materialy archiwalne zostaly
1.

-

tak

-

i

BE-50

wigkszoSci opracowane.

Dokumcntacja przechowywana w archiwum zakladowym byla porz4dkoBana
archiwum paistwowego

8.

w

spoS16d

w r. po zasiegniQciu

nie* przez: ---, w spos6b (prawidlowy, nieprawidlowy)*,

opinii

---'

Ewidcncja
Jednostka kontrolowana prowadzi nastQpujqce Srodki ewidencyjnc:

a) rvykaz spis6w zdawczo-odbiorczych - tak - nie*,
b) spisy zdawczo-odbiorcze - tak - nie*, w podziale na kat. ,,A" i kat- ,,8" - tak - nie*'

c)

spisy material6w archiwalnych przekazanych do Archiwum Paistwowego

- tak - nic*,

d) spisy brakowanej dokumcntacji niearchiwalnej - tak - nie*,
e) ewidencjg wypo2yczei - tak - nie*,

,
o.

inne srodki ewidencyjne

skorowidz akt osobowych oraz baza komputerowa

Ocena prowadzcnia ewidencj i:

W

konlrolowanej jednostce prowadzone s4

w

spos6b poprawny wszelkie wymagane

przepsami Srodki ewidencyjne. Ewidencja prowadzonajest Iakae za pomoc4 programu AZAK.
10.

Miejsca przcchowywania dokumentacji poza lokalem archiwum zakladowcgo:

Prowadzi sigjedno archiwm zakladowe
I

-

t. UdostQpnianie akt (terminowosi zwrol6tr akl.5lan fizyczny udostfpnian)ch akl) akla udoslefrnia sic lla

podslawie kart wypozyczeh. Zaginigcie lub uszkodzenie akt nie mialo do tej pory miejsca.
12. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa sig regularnie, nieregularnie*' za ?'ezwoleniem, bez ze'

zwolenia* archiwum pafstwowego, ostatnio 24.04.2012 r., nr zgody 07412012.
Jednostka kontrolowatra ma, nie ma* zezwolcnia generalnego na brakowanie ---.

lJ.

Przekazanie material6w archiwalnych do archiwum paistwowego mialo ostatnio miejsce w

objglo 9,05.m.b. zespolu akl

28.09.2012 r.i

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji w Szczecinie,

z

lat 1948-1975[2003].

t4. Kierownikiem archiwum zakladowego Osobq odpowiedzialnq za prowadzenie archiwum zakladowego jest
Norbert Smela , zatrudniona(y) na pelnym etaci€, na pdl etatu, w innej formie, posiadaj4cy(a) wyksztalcenie podstawowe,6rednie, wy2sze* oraz ukoriczony, nieukofczony*

w --- r. kurs archiwalny stopnia ---.

W archiwum zakladowym zatrudnieni sq takZe na: pelnym etaci€ --- osoba(y), na p6l etatu --- osoba(y),
innej formie

I

osoba (y), posiadajaca(e) ukoiczony, nieukoriczony* w

t5. Warunki pracy w archiwum zakladowym

sq dobre, uciezliwe, bardzo

w

--- r. kurs archiwalny stopnia ---

trudne*, poniewaz:

Warunki pracy w archiwum zakladowym sq dobre. Pomieszczenia archiwum sq dobrze oSwietlone, panuje lad i porz4dek oraz zapewniono odpowiedni4 temperaturg i wilgotnoSi.
t6. Lokal archiwum zakladowego (usytuowanie, ilo56 pomieszczef, powierzchnia, wyposa2enie, zabezpieczenie
przed kradzieiq, pozarem i innymi ujemnymi czynnikami)

Pomieszczenie biurowe archiwum zakladowego jesl usytuowane na drugim pigtrze budynku.
Natomiast magazyny arohiwalne mieszcz4 sig na poziomie piwnicznym. W sumie magazyn6w

archiwalnych jest

5 w tym jeden poza budynkiem Dyrekcji (na terenie pompowni

Kijewo). Calkowity metraz p6lek to ok. 1536 mb. Magazyny wyposazonc sE
kompaktowe, stacjonarne

i

w

odpowiedni sprzgt biurowy. Magazyny sE z.abezpieczone

wody
rcgaly

p

ed

k:adzieiq, pozarem i innymi ujemnymi czynnikami.

l?.

Inne ustalenia kontroli: (m.in. o3wiadczenia przedstawicieli kontrolowanej jednostki udzielane ustnie) ---.

18. Wykonanie zalecei pokontrolnych z poprzednio przeprowadzonej kontroli przcz archiwum paistwowe

Zalecenia pokontrolne z poprzedniej kontroli archiwum zakladowego zostaly wykonane.

III. Zalccenia wynikaj4ce z ustaleri

bie2qcej kontroli zostanq przekazane odrgbnym pismem.

Protoktil potlpisali:

r Szczecinie
OdC2ia,ltl /,,

Arclivum Paist'rove

lI

#,Y#'!W,(l..oka
1) rr, 1,r,r,r oiir',I1 i 1r. r,,,,i,,, ui II

Zalqeniki:
Protok6l sporzqdzono w egz
Egz, Nr

I -jednostka kontrolowano

Egz Nr 2 Archiwum Palistwowe w Szczecinie

r nicpotrzcbne skrcdlif
*r wpisad znrk,,
- jeieli brrk jest drrych
"

