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archiwalnym i archiwach w Urt^d Stanu Cywilnego w Mierz^clcach - Egz. nr

ul. Jozefowska 104

12

Archiwum Pahstwowe

40-145 Katowice

w Katowicach

Nazwa archiwum panstwowego

Identyfikator

Oddziat

Adres

(systemowy)

2020-01-24

12192

Nr protokotu

157

11.421.1.2020

Identyfikator operatora

Znaksprawy

Data dokumentu

PROTOKOL KONTROLI
art. 21 ust. 2 I art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwKh (Dz. U. z 2019, poz.553)

Informacje o jednostce
Urz^d Stanu Cywilnego w Mierz^cicach

2208

Identyfikator

Nazwa jednostki

systemowy

ul. Wolnoscl 95,42-460 Mierz^cice

000540021

Adres kontroLowanej jednostki

1946

REGON

dekretz dnia 25 wrzesnia 1945 r.

Prawo 0 aktach stanu cywilnego
(Dz.U. Nr48. poz.272)

Rokutworzenia

jednostki

KRS

mgrGrzegorz Podlejski

1999

Rok ustalenia pod

Imi? i nazwisko kierownika jednostki

nadzor

Nazwa aktu prawnego

Wojewoda $l^ski

uLJagiellohska 25,40-032 Katowice
Adres organu nadzorujacego

Organ nadrzedny/nadzorujacy

Regulamin organizacyjny

Statut
X

tak

^

2019-01-30

Czy posiada?

2016-09-28

Czy posiada?

Data dokumentu

Zmiany organizacyjne

Inny dokument

Pelna nazwa aktu normatywnego

Data dokumentu

Poprzednia nazwa

use jest komorkaorganizacyjna Urz^du Gminy Mierz^cice
Opis struktury organizacyjnej
W trakcie likwidacji

X

nie

W trakcie upadlosci

X

nie

W trakcie zmian

X

nie

organizacyjnych

Data dokumentu

Lata od -

- do

Protol(6t kontroli przestrzegania przepis6w o pai^stwowym zasobie
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arcMwalnym i archiwach w Urzqd Stanu Cywilnego w Mierz^dcach - Egz. nr K?7.

Uwagi

Informacje o kontroli
Kontrola przestrzegania przepis6w o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Urz^d Gminy w MierzQcicach w
zakresie postgpowania z dokumentacjg Urz^du Stanu Cywilnego w Mierz^cicach
Przedmiot 1 zakres kontroli

Kontrol^ przeprowadzH
Agata Lazarz

kustosz

APK-II.1.2020

2020-01-13

ImlQ 1 nazwisko

Stanowisko

Nrupowaznieniado

kontrolera

stuzbowe kontrolera

kontroli

D^awystawienia:

2020-01-24

2020-01-21

Okres waznosci - od;

do:

Uprawnieni pracownicy do reprezentowania jednostkl
Wiestawa Rajewska

kierownik USC
ImiQ i nazwisko

StemArisko sliizbowe

Data kontroli
2020-01-21

2020-01-21

Data rozpocz^cia kontroli

Wskazanie dni b^d^ch przerwaml w

Data zakohczenia kontroli

kontroli

Informacja o ostatniej kontroli AP
Stellmach Katarzyna

2015-10-15

Nazwisko i imi? osoby przeprowadzajyej kontrol?

archiwum USC

Data kontroli

Przedmiot 1 zakres kontroli

W latach 1955-1959 prowadzono rejestrac|§ w ramach PGRN w Mlerz^cicach, PGRN w Nowej Wsi i PGRN w Przeczycach. W
1973 r. odtqczono rejestracj? dla wsi Zendek.
Uwagi

Przepisy kancelaryjno-archiwalne obowi^zuj^ce w jednostce
Jednostka kontrolow^ia posiada przepisy
kancelaryjno-archiwalne

Uzgodnione z archiwum
pahstwowym

X t^

Instrukcja kancelaryjna
2011
Rok

Uwagi

Jednolity rzeczowy wykaz akt
2011
Rok

Uwagi

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwum zaktadowego

X tak

Protok6) kontroli pnesti^egania przepisdw o paiSstwowym zasobie
archiwalnym i archiwach w Urzqd Stanu Cywilnego w Miefz^cicach • Egz. nr
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2011

Uwagi

Rok

Stan przestrzegania przepisow o panstwowym zasobie archiwalnym i archiwach
System kancelaryjny

X

bezdziennikowy

System zarz^zania
dokumentacj^

X

papierowy

Informacja o informatycznych systemach dedykowanych dziataj^cych wjednostce
System Rejestrow Pahstwowych (SRP)

SRP to zintegrowany system rejestrdw pahstwowych, w ktorym znajdujg siq
rejestry PESEL, dowodow osobistych i aktow stanu cywilnego,z ktorego USC
korzysta przy pomocy aplikacji ZRODLO

Nazwa systemu

Krotki opis (do czego system stu^)

Archiwa zaktadowe

Archiwum zakladowe
Nazwa archiwum zaktadowego
archiwum USC

W archiwum zakladowym jest przechowywana:
X

tak

X

Dokumentacja wtasna

tak

X

Dokumentacja odziedziczona

nie

Dokumentacja zdeponowana

Dokumentacja wtasna
Ksi§gi stanu cywilnego jak i skorowidze osobowe od 1 marca 2015 r. prowadzone s^ tylko w foimie elektronicznej zgodnie
z zapisami ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w
sprawie rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego. Akta kategorii Atworz^: ksi^gi stanu
cywilnego z lat 1946-2015, w iloki 1,81 mb; wtoropisy ksigg stanu cywilnego z latz lat 1973-1988, w ilosci 0,5 mb;akta
zbiorowe z lat 1948-2019, w iloki 5,4 mb;skorowidze osobowe z lat 1962-2015, w iloki 0,5 mb (skorowidze za
wczesniejsze lata s^ wpisane lub wszyte wewngtrz ksiqg).
Opis dokumentacji
X

X

tak

X

nie

X

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

aktowa

techniczna

kartograficzna

nie

X

Dokumentacja audialna

Aktowa kategoria

2019

nie

Dokumentacja
geodezyjna
X

nie

Dokumentacja wizyjna

^945

X

nie

X

Dokumentacja
fotograficzna

nie

Dokumentacja audiowizualna

.21

nie

X

nie

Dokumentacja elektroniana

0

"A"

Data od

Data do

llosc w mb.

Jedn. arch.

Data od

Data do

Ilosc w mb.

Jedn. inw.

Data od

Data do

llosc w mb.

Jedn. inw.

Aktowa kategoria
"B"

Aktowa kategoria
"B50"

ProtokoJ kontroll przesCrregania pnepisdw o partstwowym zasobte
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arcbiwalnym i archiwach w Urz^d Stanu Cywilnego w Miere^dcach • Egz. nr kV.

Aktmva kategoria
"BE50'
Data od

Data do

llo^c w mb.

Jedn. inw.

Data od

Data do

Ilosc w mb.

Jedn. inw.

Mtowa kategoria
"B","850","BE50"
razem

Materlaty

Ilosc jedn. arch.

archiwalne

podlegaj^ce
przej^ciu przez

Data do

Data od

llo§c mb.

archiwum

Ilosc GB

paAstwowe z
archiwum

zaktadowego

Dokumentacja odziedziczona
Dokumentacja odziedziczona po: Parafii Rzymskokatolickiej w Targoszycach - ksl^gi stanu cywilnego z lat 1910 -1945 w
ilosci 0,6 mb i akta zbiorowe w ilokl 0,2 mb(w tym zawiadomienia o przypiskach dot akt z Lat 1893-1913); PGRN w Nowej
Wsi - ksi?gl stanu cywilnego z Latl955-1959w ilosci 0.2 mb oraz akta zbiorowe w iloki 0,2 mb;PGRN w Przeczycach ksl^gl stanu cywilnego z lat 1955-1959 w ilosci 0,2 mb oraz akta zbiorowe w ilosci 0,2 mb;PGRN w Mierz^cicach - ksi^gi
stanu cywilnego z lat 1955-1959 w ilokiO,2 mb oraz akta zbiorowe w iloki 0,2 mb.
Opis dokumentacji
X

X

tak

X

X

nie

Dokumentaija

Dokumentacja

aktowa

techniczna

nie

X

Dokumentacja audialna

nie

X

Dokumentacja
kartograficzna

nie

Dokumentacja

geodezyjna
X

Dokumentacja wizyjna

nie

X

Dokumentacja
fotograficzna

nie

Dokumentacja audiowizualna

nie

X

nie

Dokumentacja elektroniczna

Aktowa kategoria
1910

1959

2.00

0

-A"
Data od

Data do

Ilosd w mb.

Jedn. a-ch.

Data od

Data do

Ilosc w mb.

Jedn. inw.

Data od

Data do

Ilo^c w mb.

Jedn. inw.

Data od

Data do

Ilo^c w mb.

Jedn. inw.

Data od

Data do

Ilosc w mb.

Jedn. inw.

Aktowa kategoria
"B"

Aktowa kategoria
"B50"

Aktowa kategoria
"BE50"

Aktowa kategoria
"B"."B50","BE50"
razem

Protokol kontroli przestrzegania pr7epis6w o pahstwowym zasobie
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archiwainym I archiwach w Urz^d Stanu Cywilnego w Mierz^cicach • Egz. nr

Materiaiy

Hose jedn. arch.
1895

1919

10

archlwalne

podlegaj^ce

Data od

Data do

Hose mb.

0.18

przej^ciu przez
archiwum

Hose GB

pahstwowe z
archiwum

zaktadowego

Ewidencja
X

nie

Wykaz spisow
zdawao-odbiorczych

X

nie

X

Spisy zdawczo-

Ostatnie przekazanie
2010-06-25

arehiwalnych do
Archiwum Data przekazania
Pahstwowego

X

Spisy materialow arehiwalnych
przekazanyeh do archiwum
pahstwowego

odbiorae

material6w

tak

0.1

nie

Spisy brakowanej dokumentacji
niearchiwalnej

Parafia Rzymskokatolicka w

7

X

nie

Ewidencja
udost^pnieh

1905

1909

Targoszycach

5

llosd
(mb.)

lloscQ.
a)

Zespoly akt

Daty

- do

od -

Inne srodki

ewidencyjne

Personel archiwum zaktadowego
Kterownik lub osoba odpowiedzlalna za prowadzenie archiwum
Wlestawa Rajewska

kurs archiwalny I stopnia ukohczony w 2005 r.

umowa 0

prac?

lmi§ i nazwisko

Wyksztalcenie archiwalne (np. kurs archiwalny, wyzsze

Forma zatrudnienia

wyksztatcenie archiwalne) i data ukohaenia

Lokal archiwum zaktadowego
pl?tro

18.00

Usytuowanie

Hose pomieszczeh

termometr

Powierzchnia(m^)

higrometr
Wyposazenie

dobre

kontrola dost^pu

0.00

Warunki przechowywania

Rezerwa magazynowa(mb.)

gasnica
Zabezpieczenie przed kradziez^ i innymi
ujemnymi czynnikami

Zblor dokumentacji obejmuje ogotem;

Protok6< kontroli pr?estrzegania przepis6w o pahstwowym zasobia

archiwalnym i archiwach w Urz^d Stanu Cywilnego w Mierz^cicacti • Egz. nr

Dokumentacja aktowa

I

w tym kategoria *A* (ilosd w
mb.)
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10.21

w tym

w tym kategoria 'B*.'850',
'BE50' razem (ilosdw mb.)

kategoria
*B" {iloscw

mb.)
w tym

kategoria

*850'(ilosc
w mb.)
w tym

kategoria
'BESO'

{ilosc w
mb.)

Ustalenia kontroli
Ustalenia kontroli

Jednostka dziala w oparciu o uzgodnione z Archiwum przepisy kancelaryjno-archlwalne. Ksi^gi stanu
cywilnego jak i skorowidze osobowe od 1 marca 2015 r. prowadzone tylko w formie elektronicznej
zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum USC posiada odpowiednie przeszkolenie
archiwalne.

Jednostka ostatni raz w 2010 r. przekazata akta kategoril A,dla ktorych uptyn^ okres przechowywania
do Archiwum Panstwowego w Katowicach.
Wtoropisy ksiqg stanu cywilnego wytworzone do 1988 zgodnie z zapisaml arLl30 ustawy Prawo o

aktach stanu cywilnego podlegaj^ przekazaniu do archiwdw pahstwowych w ciqgu 20 lat od jej
wejkia w zycie czyli do dnia 1 marca 2035 r.
Akta stanu cywilnego przechowywane s^ w zamykanych, metalowych szafach w pomieszczeniu
biurowym kierownika USC oraz w archiwum zakladowym Urz^du Gminy w Mierz^cicach. W
pomieszczeniu biurowym brak rezerwy magazynowej, jednak cz?sc akt niepotrzebnych do biezqcej

pracy moze byd przekazana do archiwum zakladowego Urzfdu Gminy. Ksi^gi s^ w dobrym stanie
fizycznym.
O M. in.; opis ustalonego w wyniku kontroli stanu fattycznego, w tym stwierdzonych nieprawidtowoki, przyczyn
ich powstania, zakresu i skutkow oraz imiona, nazwiska i funkcje (stanowisko) osob odpowiedzialnych za
nieprawidlowoki. Wskazanie podstaw dokonanych ust^eh.

Informacja o
realizacji zaleceh
pokontrolnych
wydanych w wyniku
ostatniej kontroli

W wyniku ostatniej kontroli nie wydano zaleceh pokontrolnych.
Opis

Protokiit kontroli przestrzegania przepis6w o pai^stwowym zasobie
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archiwalnym i archlwach w Ur^^d Stanu Cywilnego w Mien^cicach • Egr

Q Wystqpienie pokontrolne zostanie przekazane odr^bnym pismem
Pouczenie:

Kierownik jednostki kontroLowanej, przed podpisaniem protokotu kontroLi, moze zgtosic
pisemne umotywowane zastrzezenia do ustaLeh zawartych w protokole kontroli, w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania.
Kierownik jednostki kontroLowanej moze odmowic podpisania protokotu kontroli, sktadajgc w
terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy.
Protokot podpisali
1 0 LUT. 2020
Mierz^cice, dnia.

Katowice
Kustosz Oddziahl 11

Nadzoru Archiwainego
Archiwum PaAstwowego w Kaiowicach

WjfljT

Podpis kierownika jednostki kontrolowwwj

Protokot sporz^dzono w 2 egz.
egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana
egz. Nr 2 - Archiwum Pahstwowe w Katowicach

mgrAgata tazarz

Podpis kontroluj^ego

