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PROTOKOL KONTROLI ARCHIWUM ZAKLADOWEGO 

Adres: Urzc[d Stanu Cywilnego w Pacanowie: ul. Rynek 15, 28-133 
Pacanow; powiat buski: woj. swî tokrzyskie. tel. 41 376 54 03. 

Podstaw? prawn̂  przeprowadzonej kontroli stanowî : art. 21 ust. 2 oraz art. 28 pkt. 4 ustawy z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 
698 z pozn. zm.). 

I . Informacje wstf pne. 

1. Termin kontroli. Kontrol? przeprowadzit w dniu 29 kwietnia 2013 roku Grzegorz 

Skrzypek - starszy archiwista w Archiwum Pahstwowym w Kielcach, na podstawie 

upowaznienia do kontroli nr 407-3/2012 Dyrektora Archiwum Panstwowego w Kielcach 

z dnia 2 lipca 2012 roku. Czynnosci merytoryczne stanowi^ce przedmiot kontroli 

przeprowadzono w obecnosci Pani Army Wirtek - Zast^pcy Kierownika Urzedu Stanu 

Cywilnego w Pacanowie. Cel i zakres kontroli uzgodniono z Panem Kazimierzem 

Zdziebko - Sekretarzem Gminy Pacanow. Fakt przeprowadzenia kontroli zostat 

potwierdzony w ksi^zce kontroli. 

2. Podstawy prawne funkcjonowania USC. Jednostka kontrolowana zostaia utworzona 

z dniem 1 stycznia 1946 r. na podstawie Dekretu z dnia 25 wrzesnia 1945 r. prawo 

o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 48, poz. 272) oraz rozporzadzenia Ministrow 

Administracji Publicznej i Sprawiedliwosci z dnia 24 listopada 1945 roku w sprawie 

wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisow wprowadzaj^cych to prawo 

(Dz. U. Nr 54 poz. 304, z pozn. zm.). Od 1987 r. dziala na podstawie Ustawy z dnia 29 

wrzesnia 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz. 180), rozporzadzenia 

Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 14 lutego 1987 roku w sprawie zasad sporz^dzania 

aktow stanu cywilnego, prowadzenia i kontroli ksiqg stanu cywilnego, ich 



przechowywania oraz zabezpieczania (Dz.U. Nr 7 poz. 43) oraz Rozporzadzenia Ministra 

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 pazdziemika 1998 r. w sprawie 

szczegolowych zasad sporzqdzania aktow stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksi^g 

stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorow aktow stanu 

cywilnego, ich odpisow, zaswiadczen i protokolow (Dz. U. Nr 136 poz. 884). 

Obecnie USC kieruje Pani Anna Wirtek - Zast^pca Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego. 

W sferze organizacyjnej i fmansowej podlega Wojtowi Gminy Pacanow, natomiast 

nadzor merytoryczny wykonuje Wydzial Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcow 

Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach. Urz^d Stanu Cywilnego w 

Pacanowie posluguje si? numerem statystycznym „Regon" - 000548710; oraz kodem 

PKD ( Polska Klasyfikacja Dziaialnosci) w brzmieniu 841IZ. 

3. Regulamin organizacyjny wprowadzony zarz^dzeniem Nr 52/06 

Wojta Gminy Pacanow z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie nadania regulaminu 

organizacyjnego Urz^dowi Gminy Pacanow z pozniejszymi zmianami. Statut 

wprowadzony uchwalq Nr lV/26/03 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie 

uchwalenia statutu Gminy Pacanow z pozniejszymi zmianami. 

4. Zmiany organizacyjne w przeszlosci. Swieckie urz^dy stanu cywilnego wprowadzono 

w roku 1807 Kodeksem Cywilnym Napoleona. W 1810 roku obowi^zek prowadzenia akt 

stanu cywilnego zostal powierzony duchownym w parafiach. W 1825 roku Kodeks 

Cywilny Krolestwa Polskiego ustanawia specjalne przepisy dla roznych wyznah. 

Odnosnie wyznan chrzescijahskich postanowiono, ze akty stanu cywilnego b^d^ l^czone 

z metrykami koscielnymi, a wi^c duchowny - przetozony parafii obok przepisow 

koscielnych powinien dopelniac przepisow cywilnych. Ksiegi stanu cywilnego 

prowadzono wediug okreslonego wzoru i trwalej oprawie w dwoch egzemplarzach, 

ktorych tresc i znaczenie byiy identyczne. Mialo to na celu zabezpieczenie aktow przed 

zniszczeniem. Ksiegi te przechowywano dla wi^kszego bezpieczenstwa w dwoch 

miejscach. Ksiegi jednotomowe w Archiwum Hipotecznym, zas trzytomowe w archiwum 

urz^dnika stanu cywilnego. 

5. Status prawny. Jednostka (komorka) organizacyjna nie jest w stanie likwidacji, 

przeksztalcen, upadlosci. 

6. Kontrole archiwum zakladowego. Ostatni^ kontrol? Archiwum Panstwowe w Kielcach 

przeprowadzilo w dniu 11 wrzesnia 2009 roku. 

7. Archiwum zakladowe bylo takze kontrolowane. Sprawy zatatwiane przez Urz^d Stanu 

Cywilnego w Pacanowie byly i ŝ  kontrolowane przez przedstawicieli Wydziatu Spraw 



Obywatelskich i Cudzoziemcow Swi^tokizyskiego Urz?du Wojewodzkiego w Kielcach. 

Ostatnio kontrola przeprowadzona zostaia w dniu 23 lutego 2010 r. 

8. W jednostce kontrolowanej obowij|zujq przepisy kancelaryjne i archiwalne: 

a) instrukcja kancelaryjna - wprowadzona w zycie rozporz^dzeniem Prezesa Rady 

Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania 

archiwow zaktadowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67); 

b) jednolity rzeczowy wykaz akt - wprowadzony w zycie rozporz^dzeniem Prezesa Rady 

Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziaiania 

archiwow zakladowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67); 

c) instrukcja archiwalna - wprowadzona w zycie rozporz^dzeniem Prezesa Rady 

Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziaiania 

archiwow zakladowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67); 

d) inne normatywy kancelaryjno - archiwalne - rozporz^dzenie Ministra Spraw 

Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 pazdziemika 1998 r. w sprawie szczegolowych 

zasad sporz^dzania aktow stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksi^g stanu cywilnego, 

ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorow aktow stanu cywilnego, ich 

odpisow, zaswiadczen i protokolow (Dz.U. Nr 136, poz. 884 ); ... 

I I . Ustalenia kontroli. 

1. Stosowanie przepisow kancelaryjno - archiwalnych, szczegolnie w zakresie 

poprawnosci klasyfikacji i kwalifikacji oraz kompletnosci i regularnosci 

przekazywania jej do archiwum zakladowego. Obowi^zujqce od poczqtku 2011 roku 

przepisy kancelaryjne wymusiiy koniecznosc wyboru systemu wykonywania czynnosci 

kancelaryjnych. Urzqd pracuje w oparciu o tzw. „system tradycyjny". Zatozenia procesu 

aktotworczego wediug systemu kancelaryjnego bezdzennikowego ŝ  respektowane 

poprawnie. Kryteria oceny wartosci dokumentacji nie budz^ zastrzezeh. Ksiegi stanu 

cywilnego, dokumenty zbiorcze ŝ  cyklicznie przekazywane do archiwum zakladowego -

szaf usytuowanych w pokoju biurowym Urzedu Stanu Cywilnego na podstawie spisow 

zdawczo-odbiorczych. Kryteria oceny wartosci wytwarzanej dokumentacji nie budz^ 

zastrzezeh. Uklad akt zbiorowych jest zgodny z numerami aktow. 

2. Zbior dokumentacji. W archiwum zakladowym jest przechowywana: 



a) dokumentacja wlasna: 

- aktowa: 

kategorii „A" w ilosci ok. 7,00 mb z lat 1946-2012 - 382 j . inw. w tym ksiegi USC oraz 

akta zbiorowe. 

kategorii „B" w ilosci ok. 0,30 mb z lat 2010-2012. (dokumentacja sfery 

administracyjnej do 2009 zostaia przekazana do archiwum zakladowego Urzedu Gminy 

w Pacanowie). 

b) dokumentacja odziedziczona aktowa: 

kategorii „A" w ilosci ok. 5,84 mb 497 j . inw z lat 1909-1972. 

- akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Biechowie z lat 1913-1945 (32 j . inw. 

ksi^g, 29 j . inw. allegat) ok. 0,60 mb, 

- akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pacanowie z lat 1913-1945 (32 j . inw. 

ksi^g i 28 j . inw. alegat) ok. 1,10 mb, 

- akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Zborowku z lat 1913-1945 (32 j . inw. 

ksi^g i 21 j . inw. alegat) ok. 0,80 mb, 

- akta stanu cywilnego okregu bozniczego w Pacanowie z lat 1909-1941 (31 j . inw. ksi^g. 

i 21 j . inw. alegat) ok. 0,45 mb, 

- akta USC w Biechowie z lat 1946-1972 - 139 j . inw. ok. 1,50 mb, 

- akta USC w Komorowie z lat 1955-1958 - 22 j . inw ok. 0,23 mb, 

- akta USC w Oblekoniu z lat 1955-1959 - 30 j . inw. ok. 0,34 mb, 

- akta USC w Ratajach Slupskich z lat 1955-1959 - 28 j . inw. ok. 0,29 mb, 

- akta USC w Wojczy z lat 1955-1958 - 24 j . inw. ok. 0,25 mb, ' 

- akta USC w Zborowku z lat 1955-1959 - 28 j . inw. ok. 0,28 mb. 

c) dokumentacja zdeponowana „-„ 

3. Zbior dokumentacji obejmuje ogolem ok. 13,14 mb,: 

kategoria „A" ok. 12,84mb, 

" kategoria „B" ok. 0,30 mb. 

4. Stan zbioru (w porownaniu ze stanem z poprzedniej kontroli). Wielkosc zasobu 

archiwum zakladowego w zakresie dokumentacji kat „A" zwi^kszyla si^ o ok. 5,58 mb co 

jest spowodowane biez^cymi doplywani oraz weryfikacj^ obmiaru dokumentacji. 

Wielkosc akt kat. „B" zmniejszyta si^ o ok. 0,50 mb. co jest spowodowane przekazaniem 

dokumentacji sfery administracyjnej do archiwum zakladowego Urzedu Gminy 

w Pacanowie. 



5. Materialy archiwalne podlegaj^ce przejfciu przez archiwum panstwowe na 

podstawie § 10 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 16 wrzesnia 

2002 r. w sprawie post^powania z dokumentacja, zasad jej klasyfikowania 

i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materialow archiwalnych do 

archiwow panstwowych (Dz.U. Nr 167 poz. 1375). Aktualnie przekazaniu podlegaj^ 

ksiegi stanu cywilnego okregu bozniczego w Pacanowie z lat 1909-1912 ok. 0,04 mb (7 j . 

inw.). Stan fizyczny podlegaj^cych przekazaniu ksi^g jest dobry. 

6. Stan uporzadkowania zbioru dokumentacji (w szczegolnosci uklad akt, kwalifikacja 

do kategorii archiwalnych, opisy teczek, prawidlowosc zewidencjonowania 

i znakowania teczek sygnaturami archiwalnymi, kompletnosc materialow 

archiwalnych). Ksiegi stanu cywilnego parafii i USC oraz akta zbiorowe ŝ  

przechowywane w ukladzie zgodnym z ewidencj^ - ewidencja przejrzysta, potwierdza 

ilosc ksi^g i akt zbiorowych. Ksiegi przechowywane ŝ  w szafach, ulozono je 

chronologicznie uwzgl^dniajqc podziat na serie (urodzen, malzehstw, zgonow). Na 

grzbietach ksi^g okreslono rodzaj aktow i ich chronologi?. Stan techniczny wi^kszosci 

przechowywanych ksi^g i akt zbiorowych jest dobry (cz^sc ksi^g wymaga 

przeprowadzenia prac konserwatorskich - przedarcia stron). Kryteria oceny wartosci 

wytworzonej dokumentacji ŝ  zgodne z obowi^zuj^cymi przepisami kancelaryjnymi. 

Teczki rzeczowe z dokumentacja sfery administracyjnej posiadaj^ znaki kancelaryjne 

i okreslon^ kategori^ archiwalne oraz spisy spraw. Dokumentacja sfery administracyjnej 

jest systematycznie ewidencjonowana na drukach spisow zdawczo-odbiorczych 

i przekazywana do archiwum zakladowego Urzedu Gminy w Pacanowie. Ksiegi stanu 

cywilnego ŝ  kompletne. 

7. Porzqdkowanie dokumentacji. Dokumentacja od ostatniej kontroli nie byta 

porz^dkowana przez osoby z zewn^trz. Ostatnio dokumentacja byta porzqdkowana 

w 2008 roku za zgod^ Dyrektora Archiwum Panstwowego w Kielcach (znak 405-15/08) 

^ przez Ustugi Archiwalne S.C. H. Kowalczyk i E i J Zymahczyk w ramach prac 

porz^dkowych przeprowadzonych w archiwum zakladowym Urzedu Gminy 

w Pacanowie. 

8. Ewidencja 

Jednostka kontrolowana prowadzi nast^puj^ce srodki ewidencyjne: 

a) wykaz spisow zdawczo - odbiorczych - tak , 

b) spisy zdawczo-odbiorcze - tak, (odr^bnie dla kat. A i B - tak), 

c) spisy materialow archiwalnych przekazywanych do archiwum panstwowego - tak, 
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d) spisy brakowanej dokumentacji niearchiwalnej - tak (brakowanie przeprowadzone 

w ramach wniosku Urzedu Gminy w Pacanowie), 

e) ewidencje wypozyczen - ksiegi nie S4 zasadniczo wypozyczane na zewn^trz natomiast 

aspekt wykorzystywania ich do celow sluzbowych jest realizowany przez wydawanie 

odpisow, 

f) rejestr pomiaru temperatury i wilgotnosci powietrza - tak. 

9. Ocena prowadzenia ewidencji: Na dobrym poziomie. Ewidencja prowadzona zgodnie 

z wymogami obowi^zuj^cych przepisow kancelaryjnych i archiwalnych. Uklad akt 

i sporz^dzona ewidencja zasobu, pozwala na szybkie i efektywne wykorzystywanie 

zgromadzonych materialow archiwalnych. Akta kat. „B" przekazano na podstawie spisow 

zdawczo-odbiorczych do archiwum zakladowego Urzedu Gminy w Pacanowie. 

10. Miejsce przechowywania dokumentacji poza lokalem archiwum zakladowego. 

W archiwum zakladowym Urzedu Gminy w Pacanowie przechowywane S 4 : 

- dokumenty zbiorowe USC w Biechowie z lat 1947-1971, 

- dokumenty zbiorowe USC w Komorowie z lat 1955-1958, 

- dokumenty zbiorowe USC w Oblekoniu z lat 1955-1959, 

- dokumenty zbiorowe USC Ratajach Slupskich z lat 1955-1959, 

- dokumenty zbiorowe USC w Wojczy z lat 1955-1958, 

- dokumenty zbiorowe USC w Zborowku z lat 1955-1959, 

- dokumenty zbiorowe do aktow urodzen w Pacanowie z lat 1948-2000, 

- dokumenty zbiorowe do aktow malzehstw USC w Pacanowie z lat 1947-2006, 

- dokumenty zbiorowe do aktow zgonu USC w Pacanowie z lat 1946-2006, 

11. Udostfpnianie akt (terminowosc zwrotow akt, stan fizyczny udostfpnianych akt). ^ 

Gromadzone i przechowywane materialy archiwalne S4 udost^pniane poprzez wydawanie ^ 

odpisow /skroconych lub kompletnych/ na rzecz zainteresowanych osob oraz instytucji. 

Z chwil^ merytorycznego i ostatecznego zalatwienia sprawy, materialy archiwalne ssj. 

-V wlqczane we wlasciwe miejsce. 

12. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Od ostatniej kontroli nie bylo realizowane. 

Ostatnie brakowanie dokumentacji przeprowadzono na podstawie zgody jednorazowej Nr 

331/08 Dyrektora Archiwum Panstwowego w Kielcach z dnia 1 grudnia 2008 w ramach 

dokumentacji Urzedu Gminy w Pacanowie. Urz^d nie posiada zgody generalnej na 

brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, w rozumieniu zapisu § 5 ust. 1 pkt. 2 

rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 16 wrzesnia 2002 roku w sprawie post^powania z 

dokumentacja, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu 

s 



przekazywania materialow archiwalnych do archiwow panstwowych (Dz. U. Nr 167 poz. 

1375). 

13. Przekazanie materialow archiwalnych. Czynnosc przekazywania materialow 

archiwalnych do Archiwum Panstwowego w Kielcach odbywa si? sukcesywnie zgodnie 

z obowi^zuj^cymi w tym zakresie kryteriami chronologicznymi. Ostatnie przekazanie 

materialow archiwalnych mialo miejsce w dniu 24 kwietnia 2013 roku, przekazano do 

Archiwum Panstwowego w Kielcach, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej 

w Pacanowie z lat 1909-1912 (nr zesp. 21/2461), Akta stanu cywilnego parafii 

rzymskokatolickiej w Biechowie z lat 1909-1912 (nr zesp. 21/2448), Akta stanu 

cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Zborowku z lat 1909-1912 (nr zesp. 21/2474). 

14. Osobq odpowiedzialn^ za prowadzenie archiwum zakladowego jest z urzedu Pani 

Anna Wirtek - Zast^pca Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego (w zakresie obowi^zkow), 

posiadaj^ca wyksztalcenie srednie, bez przeszkolenia na kursie archiwalnym. 

15. Warunki pracy w archiwum zakladowym ŝ  dobre z uwzglednieniem obecnego zasobu 

archiwum zakladowego. Uklad materialow archiwalnych gwarantuje szybkie odszukanie 

z^danych akt. 

16. Lokal archiwum zakladowego. Funkcje archiwum zakladowego spelniaj^ szafy 

usytuowane w pokoju biurowym USC o powierzchni ok. 18 m^, znajdujqcym si^ na 

I pi^trze budynku administracyjnego Urzedu Gminy. Lokal posiada oswietlenie 

elektryczne i dzienne. Zabezpieczenie pomieszczenia w zakresie ppoz. stanowi gasnica 

proszkowa. Lokal posiada niezb^dne zabezpieczenie antywtamaniowe - solidne drzwi. W 

oknach zamontowano zaluzje. W pomieszczeniu archiwum znajduje si^ termometr 

i higrometr, warunki przechowywania ŝ  na biez^co odnotowywane w zaprowadzonym 

rejestrze. Mikroklimat pokoju biurowego pozwala na dtugi okres przechowywania. 

W pomieszczeniu archiwum pozostaje jeszcze okolo 0,50 mb wolnego miejsca na biez^ce 

przejecia dokumentacji. 

17. Inne ustalenia kontroli. W urz^dzie od 2005 wprowadzono do obslugi USC - program 

Technike Gliwice. 

18. Wykonanie zaleceii pokontrolnych z poprzednio przeprowadzonej kontroli. 

Zalecenia pokontrolne sprecyzowane w pismie znak 402-20/09 Dyrektora Archiwum 

Panstwowego w Kielcach dotyczyly: 1) uzupelnienia ewidencji o dokumentacja 

wytworzonq w latach 2004-2008 - zalecenie wykonano (dokumentacje przekazano do 

archiwum zakladowego Urzedu Gminy), 2) uzupelnienia wykazu spisow zdawczo-

odbiorczych - zalecenie wykonano, 3) przekazania zalegiych ksi^g stanu cywilnego z lat 
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1903-1908 - zalecenie wykonano, 4) wyposazenia lokalu archiwum zakladowego 

w termometr i higrometr - zalecenie wykonano 

III . Zalecenia wynikajqce z ustalen biezacej kontroli zostan^ przekazane odrebnym 

pismem. 

Protokol podpisali: 

W64T GMINY 

Kierowidik kontrolowanej 
jednostKi 

Protoko-
Egz. nr 
Egz. nr 

Ann* W r̂tê  
Kierownik USC 

sporz^dzono w 2 egz. 
- Jednostka kontrolowana 
- Archiwum Panstwowe w Kielcach 

Grzegorz Skrzypek 

Starszy Arcfhiwista 

przeprowadzajacy kontrol? 

- „ Niedotyczy 


