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Renata Krynicka 

Z doświadczeń pracownika nadzoru- refleksje i wspomnienia 

Kiedy zostałam przyjęta do pracy w Archiwum Państwowym w Malborku zostałam 

poinformowana, że będę pracować w „ nadzorze „. Nie bardzo wiedziałam co to oznacza. Z 

opowiadań starszych i doświadczonych  koleżanek dowiedziałam się, że jest to praca polegająca na 

ciągłym użeraniu się z ludźmi i nikt się specjalnie do niej nie pali. W owym czasie nadzorem 

zajmował się  kustosz AP pan Eligiusz Gumprecht. Zadania nadzorcze wykonywał przy pomocy 

innych pracowników, którzy również przeprowadzali kontrole archiwów zakładowych. Oprócz 

pana Gumprechta kontrole archiwów zakładowych przeprowadzała pani Alicja Turek. Moją 

pierwszą czynnością związaną z nadzorem było wykonanie  nowej tablicy,  która nie tylko 

wymieniała jednostki nadzorowane przez AP w Malborku, ale również  miała odzwierciedlać daty 

wykonanych  kontroli archiwów zakładowych jak również  zalecenia pokontrolne. Przygotowanie 

tablicy zajęło mi  całe dwa dni. Na tablicy znalazło się wszystkich 147 jednostek  nadzorowanych. 

Następnym krokiem w nadzorze było zapoznanie się zobowiązującymi przepisami i procedurami 

przeprowadzania kontroli oraz dokumentacją poszczególnych kontrolowanych jednostek, planem 

kontroli, sposobem pisania protokołów  kontroli oraz zaleceń pokontrolnych. Po dokładnym 

zapoznaniu się z teorią przyszedł czas na praktykę. Razem z panem Gumprechtem i panią Turek 

udałam się na pierwszą kontrolę archiwum zakładowego  Urzędu Miejskiego w Elblągu. W trakcie 

tej kontroli byłam jedynie osobą towarzyszącą bardzo doświadczonemu panu Gumprechtowi  i 

bardziej ode mnie doświadczonej  pani Alicji Turek, która przyszła do AP pół roku przede mną. Po 

przeprowadzonej kontroli i sporządzeniu z niej notatek stwierdziłam, że jednak  z ludźmi można  

się bez problemu porozumieć, że wszystko jest jasne i proste. Moim spostrzeżeniem podzieliłam się 

z panem Gumprechtem, który tylko uśmiechnął się pod nosem i stwierdził, że to jest jedna z 

nielicznych przyjemnych kontroli ponieważ pani prowadząca archiwum zakładowe jest 

absolwentką archiwistyki Uniwersytetu Toruńskiego, więc wie o co chodzi w archiwum 

zakładowym, ma starannie prowadzoną ewidencję i dobrze oznakowane akta ( panią tą była pani 

Teresa Nowakowska prowadząca archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego w Elblągu do 2008 roku 

).Przez najbliższy miesiąc  nie zajmowałam się nadzorem bo do moich obowiązków należało 

również sporządzanie inwentarzy, więc zajęłam się przygotowaniem do  jego opracowania. Po tym 

okresie pan Gumprecht zlecił mi pierwsze samodzielne zadanie w nadzorze, a mianowicie  

rozesłanie do wszystkich nadzorowanych jednostek pisma z zapytaniem od kiedy prowadzą 

archiwum zakładowe, jaki jest jego zasób w podziale na kategorie. Moim obowiązkiem było 
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zebranie wszystkich odpowiedzi i staranne ich przeanalizowanie oraz sporządzenie raportu. Raport 

ten posłużył panu Gumprechtowi do przeprowadzenia szkolenia dla archiwistów zakładowych 

nadzorowanych urzędów. Szkolenie odbyło się w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej,  należącym 

dzisiaj do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. W szkoleniu odegrałam rolę 

asystentki pana Gumprechta, sporo się dowiedziałam o tym jak działają archiwa zakładowe, jacy 

ludzie je prowadzą, co jest ich największym problemem związanym z  prowadzeniem archiwum 

zakładowego. Myślę że to szkolenie było bardziej pouczające dla mnie niż dla uczestniczących w 

nim archiwistów zakładowych, gdzie nie wszyscy wykazywali zainteresowanie poruszaną 

problematyką, a tylko nieliczni z nich brali udział w toczącej się dyskusji. Pierwszą samodzielnie 

przeprowadzoną kontrolą była kontrola archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy. Nie było już 

tak przyjemnie jak w Urzędzie Miasta w Elblągu. Miałam ogromną tremę i bałam się czy  o 

wszystko zdążę zapytać, czy wszystko uda mi się wyłapać, jak odbiorą mnie ludzie z którymi 

rozmawiam, czy się nie skompromituję zadając jakieś „ dziwne” lub niestosowne pytania. Dla 

pewności zrobiłam sobie ściągę i co jakiś czas do niej dyskretnie zaglądałam. 

Pierwsze kontrole miałam już za sobą, pisanie protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych 

również. W tamtym okresie formularz protokołu kontroli różnił się znacznie od dzisiejszego 

ponieważ składał się tylko z jednej kartki zawierającej podstawowe informacje o kontrolowanej 

jednostce, zawarte w 8 punktach. Ósmym punktem protokołu były zalecenia pokontrolne, na które 

zarezerwowane było jedynie ćwierć strony formatu A-4.Zalecenia pokontrolne trudno było 

zmieścić na tak małym kawałku strony wobec czego zawarte były na oddzielnych kartkach 

stanowiących integralną część z protokołem kontroli.  

Kontrole archiwów zakładowych były przeprowadzane w sumie przez  trzy osoby jednak żadna z 

nich  nie zajmowała się tylko nadzorem, ale jak już wspomniałam wcześniej, do zadań osób 

kontrolujących archiwa zakładowe należało także opracowywanie  inwentarzy. Tak było we 

wszystkich tak małych jak nasze archiwach państwowych. W planach rocznych przewidywano 

przeprowadzenie 30 – 36 kontroli, na jedną osobę przypadało więc wykonanie około 12 kontroli 

rocznie. Z powodu bardzo ograniczonych środków finansowych rekontrole przeprowadzane były 

rzadko. W miarę upływu czasu coraz bardziej  przyzwyczajałam się do  mojej  pracy i nabrałam 

wprawy  przy przeprowadzaniu kontroli archiwów zakładowych. Poznałam lepiej ludzi, którzy je 

prowadzili. Umiałam już ocenić, kto  z nich traktuje swoją pracę poważnie i naprawdę stara się 

prowadzić archiwum zakładowe w sposób wzorowy lub przynajmniej dobry, a kto traktuje 

prowadzenie archiwum zakładowego jako zło konieczne i nie ma zamiaru przyłożyć się do pracy, a 
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zalecenia pokontrolne wykona w sposób niedbały lub nie wykona ich wcale. Pod koniec lat 

osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych w większości  archiwa zakładowe 

prowadzili ludzie  dobrani przypadkowo, nie wiadomo na jakiej zasadzie. Część z nich nie 

wiedziała na czym polega prowadzenie archiwum zakładowego i uważała, że jeżeli w 

pomieszczeniu gdzie przechowuje się akta panuje względny porządek to jest  dobrze,  a jeżeli 

jeszcze można w miarę szybko odnaleźć potrzebne w danym momencie akta  to już jest całkiem 

dobrze. Osoby te prowadziły archiwa zakładowe w ramach etatu, na całym lub nawet na połowie 

etatu nie było nigdzie  archiwisty zakładowego. Większość z tych osób posiadała wykształcenie 

średnie, kilka wykształcenie zawodowe, a dwie wykształcenie podstawowe. Wśród nich były trzy 

osoby z wykształceniem wyższym w tym jedna z ukończona archiwistyką. Wiedzę dotyczącą 

prowadzenia archiwum zakładowego osoby te zdobywały na szkoleniach prowadzonych ( średnio 

1- 2 razy w roku ) przez naszego kustosza pana Gumprechta oraz Urząd Wojewódzki w Elblągu. 

Konsultacje  dotyczące prowadzenia archiwum zakładowego odbywały się w trakcie każdej 

kontroli. Porad dotyczących prowadzenia archiwum zakładowego udzielaliśmy również 

telefonicznie. Trudno określić ich roczną ilość, gdyż w owym czasie nie prowadziliśmy żadnego 

rejestru.  

Warunki przechowywania akt w archiwach zakładowych były bardzo różne, od bardzo dobrych -  

jak pokazowe archiwum zakładowe w Kombinacie Rolnym Żuławy w Nowym Dworze Gdańskim 

po archiwa zakładowe gdzie strach było wejść ze względu na żyjące w pomieszczeniu pchły lub 

gdzie strop groził zawaleniem. Wyposażenie archiwów zakładowych było też różne. Niektóre 

pomieszczenia posiadały solidne metalowe regały, inne regały drewniane, a zdarzyło się również 

archiwum zakładowe wyposażone w regały bardzo „ekologiczne” wykonane z nieokorowanej 

brzozy. Prawie większość pomieszczeń wyposażona była w sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic 

różnego rodzaju, koców gaśniczych ( często zdarzały się w tamtym czasie koce azbestowe – w 

jednym z sądów były na stanie az do 2009 roku )oraz worków ewakuacyjnych. Kontrolując archiwa 

zakładowe trudno było nie zastanawiać się  jak to jest z tym ich  wyposażeniem. Kontrola zgodnie z 

definicją jest to porównanie stanu zastanego ze stanem postulowanym…….. jak to było i jest 

naprawdę tego nikt nie wie. Moje wątpliwości wzbudziła sytuacja,  która zdarzyła się w pewnej 

gminie. Weszłam do budynku Urzędu Gminy i  od razu spostrzegłam  biegnącą przede mną po 

schodach  kobietę niosącą sporych rozmiarów gaśnicę. Gdzie pędzisz z tym sprzętem usłyszałam 

pytanie zza uchylonych drzwi pokoju „ jakaś baba przyjeżdża na kontrolę więc gaśnica musi być, 

nie wiem czy jest dobra ale taką znalazłam”. Po około 20 minutach wójt gminy przedstawił mi ową 
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panią jako osobę odpowiedzialną za prowadzenie archiwum zakładowego, pani nie zorientowała 

się, że baba od kontroli widziała ją z gaśnicą. Cóż  każdy chce wypaść jak najlepiej więc zdarzały 

się podobne sytuacje. Zdarzyło się również, że pan „ mocno wczorajszy” właśnie zgubił klucze od  

archiwum zakładowego i nie ma żadnej możliwości ich odnalezienia.  

W latach o których piszę archiwa państwowe nie miały wpływu na dobór jednostek 

nadzorowanych,  o wszystkim  decydowała NDAP. Obowiązywało wówczas  zarządzenie Nr 3 

Naczelnego Dyrektora Archiwów  Państwowych z dnia 30  kwietnia 1985 roku w sprawie zasad i 

trybu ustalania  państwowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe.  

Rezultatem tego jest zbyt jednorodny zasób naszego archiwum – spore ilości akt urzędów, 

zakładów przemysłowych, kombinatów budowlanych, PGR-ów i rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych. 

W wyniku przemian ustrojowych jakie miały miejsce po 1989 roku, w 1990 roku wprowadzono I 

część reformy administracyjnej w wyniku, której powstały nowe samorządy. Sytuacja ta 

wyznaczyła nowe zadania dla archiwów państwowych. Rozpoczęła się akcja przejmowania akt tzw. 

„ starych samorządów „ – dokumentacji wytworzonej  przez urzędy miast, urzędy gmin oraz rady 

narodowe z lat 1973-1990. Przejmowanie tych akt wiązało się ze zwiększoną liczbą spotkań, 

ekspertyz i konsultacji dotyczących przygotowania akt do przekazania. Zadanie to okazało się  

dosyć trudne dla urzędów. Chociaż warunki przygotowania akt do przekazania były jasno określone 

to przygotowywanie akt ciągnęło się całymi miesiącami, żle uformowane teczki, brak paginacji, 

byle jakie okładki. Kilka urzędów gmin przygotowało akta wykorzystując tektury odzyskane  z 

pudeł sklepowych – trudno dociec co spowodowało tę sytuację czy daleko posunięta oszczędność,  

bezmyślność, a może zwykłe niechlujstwo. Wydawało się, że niektóre sprawy będą ciągnęły się 

miesiącami. Zdarzyło się, że nasze archiwum odmówiło przejęcia  przywiezionych już akt ze 

względu na  ich zły stan fizyczny ( zagrzybienie, część akt była oprawiona  w stare mocno 

zniszczone okładki, na których trudno było odczytać aktualną sygnaturę )co wywołało wielkie 

oburzenie i śmiertelną obrazę pani sekretarz jednej z gmin. Akcja z przejmowaniem materiałów 

trwała kilka lat, została zakończona w 1996 roku za wyjątkiem jednego urzędu gminy  - nazwijmy 

go urzędem X  który przekazał nam akta dopiero w 2009 roku. Pertraktacje, ustalenia oraz 

spotkania z władzami owej gminy, które trwały tak długo, stały się już tematem do żartów w 

naszym archiwum, chociaż tak naprawdę nie  było w tym nic wesołego. W trakcie kolejnego 

spotkania z wójtem owej gminy X zostałam poinformowana, że wójt wyznaczył  jedną osobę 

odpowiedzialną za przygotowanie i przekazanie akt do AP. Osobą tą była pani Krysia emerytowana 
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pracownica urzędu gminy, która w tym celu została zaangażowana przez gminę na ½ etatu. Pani ta 

kilkakrotnie  przyjeżdżała na konsultacje do AP, pilnie notowała nasze wymagania i uwagi, ale akt 

jakoś nie było widać chociaż zbliżał się już kolejny „ ostateczny” wcześniej uzgodniony termin ich 

przekazania. Któregoś dnia pani zadzwoniła mówiąc, że przekazanie akt znowu się opóźni gdyż ona 

sama nie radzi sobie  z tym przepisywaniem. Jakim przepisywaniem? Pani Krysia tak bardzo 

chciała dobrze wypaść w naszych oczach, że zabrała się za przepisywanie wszystkich akt 

wytworzonych przez gminę w latach 1973-1990  na nowy, dobrej jakości papier – ot tak żeby to 

ładnie wyglądało. Dobrze, że siedziałam odbierając ten telefon. Nie wiedziałam co mam 

odpowiedzieć, moje szybkie pytanie czy fałszuje pani także podpisy urzędników i radnych  bardzo 

zaskoczyło i zasmuciło panią Krysię  - tyle pracy na marne. Jednak wkrótce dostaliśmy tak długo 

wyczekiwane akta. Często przekazywanie akt opóźniały nieporozumienia lub złe zrozumienie 

naszych przepisów czy wskazówek. Instytucja związana z ochroną środowiska mająca przekazać 

akta do AP dosyć długo zwlekała z ich przekazaniem i  tak naprawdę trudno było dociec tego 

przyczynę. Akta były wydzielone, pracownicy zapoznani z zasadami  oraz naszymi wymaganiami, 

kierownictwo nadzorowało, a akt ciągle nie było. W trakcie sprawdzania stanu przygotowania akt 

do przekazania okazało się, że wydzielone i opracowane akta paginują wszyscy pracownicy oraz 

stażyści owej instytucji. Praca idzie bardzo wolno, ponieważ  numeracja poszczególnych tomów 

jest ciągła i  np. ktoś kto ma  34 tom do paginowania musi czekać aż, zrobi to osoba paginująca tom 

33 i poda mu  numer ostatniej strony w tym tomie. Nieporozumienie zostało na miejscu szybko 

wyjaśnione, a instytucja  uzyskała przedłużenie terminu  przekazania akt. Sporządzono roboczy spis 

akt proponowanych do  przekazania. Przy następnej wizycie w instytucji okazało się, że akt jest   o 

połowę mniej, że „ rozlazły się” gdzieś po instytucji. Na szczęście mieliśmy zabezpieczenie w 

postaci pierwotnie sporządzonego spisu i nikt nie był w stanie nam wmówić, że akt było tak mało. 

Przekazanie akt znowu się przeciągnęło.  

Z dniem 26 lutego 1999 roku nasze archiwum objęło  nadzorem urzędy takie jak starostwa 

powiatowe, urzędy miast, urzędy miast i gmin oraz urzędy gmin. Nowe akty ustalenia – objęcia 

nadzorem archiwum państwowego w Malborku  zostały wysłane do 47 jednostek. Aby mieć szybki 

wgląd w organizację kancelarii, komputeryzację, zasób archiwum zakładowego oraz jego  

pomieszczenia, a także podstawowe informacje o osobach prowadzących archiwum zakładowe, do 

wszystkich jednostek samorządowych wziętych właśnie pod nadzór rozesłano ankietę AZAK. 

Przystąpiono niezwłocznie do przeprowadzania kontroli wstępnych. Kontrole te pokazały jaką 

odpowiedzialnością wykazali się urzędnicy samorządowi. W niektórych urzędach, mimo tego, że 
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archiwa nie były nadzorowane przez 9 lat to działały one bez zarzutu, w niektórych zaś brakowało 

w az akt bo  były przetrzymywane na stanowiskach pracy i trzeba było tworzyć archiwa zakładowe 

od nowa. Samorządowcy uważali bowiem, że nikt niczego, a szczególnie związanego z pracą w 

urzędzie nie może i nie będzie im narzucał. Od 2002 roku zgodnie z Decyzją Nr 1 Naczelnego 

Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 maja, archiwa państwowe mają większy wpływ na 

kształtowanie swojego zasobu poprzez dobieranie jednostek nadzorowanych. Typowanie tych 

jednostek odbywa się przy wykorzystaniu bazy JOPIS oraz bieżącego śledzenia tego co powstaje i 

dzieje się na naszym terenie. Zdarzyło się, że interesowała nas jednostka, która zdawać by się 

mogło zajmowała się działalnością mającą na celu propagowanie ekologii, ochrony przyrody oraz 

organizowanie związanych z tym zajęć dla dzieci i młodzieży, a przy szczegółowym rozpoznaniu 

okazało się, że zajmuje się jedynie sprzedażą wczasów i organizacją wyjazdów sylwestrowych. 

Przy typowaniu jednostek pod nadzór nasze archiwum szczególnie starannie dokonuje rozpoznania 

wstępnego, gdyż na bazie JOPIS nie można polegać w 100%. Baza ta nie zawsze jest wiarygodna, 

w którejś wersji nie ujęto prokuratur znajdujących się na terenie naszego działania nie mówiąc już o 

Starostwie Powiatowym w Sztumie, które powstało dopiero w 2002 roku.  

Od roku 2006 roku nadzór prowadzi tylko jedna osoba. Pod nadzorem znajduje się obecnie 148 

jednostek organizacyjnych z czego 65 to jednostki państwowe, 81  to jednostki samorządowe oraz 

dwie inne jednostki ( spółka z udziałem Skarbu Państwa i spółka gminna ) Największą grupę 

stanowią urzędy samorządu terytorialnego ( 47 ) urzędy stanu cywilnego ( 37 ) powiatowe jednostki 

organizacyjne ( 17 ) instytucje wymiaru sprawiedliwości( 10 ) kultury i nauki (10 ) areszt śledczy i 

zakłady karne ( 5 ) instytucje państwowe ( 4 ) instytucje ochrony zdrowia( 2 ) i inne. W 2010 roku 

nadzorem objęto 16 nowych jednostek  z czego 3 to jednostki państwowe i 13 jednostek 

samorządowych. Wielkość zasobu nadzorowanych jednostek  w 2010 roku można szacować  na 

13095 mb w tym dokumentacji archiwalnej. Materiały archiwalne w jednostkach  państwowych  to 

około 1220 mb, a materiały w jednostkach samorządowych to około 379 mb akt. Częstotliwość 

kontroli w ostatnich latach to około 50 kontroli rocznie, które przeprowadza się średnio 3-4 w 

miesiącu. Częściej niż w latach poprzednich wykonuje się rekontrole i ekspertyzy archiwalne. 

Ekspertyzy dotyczą przygotowania akt do przekazania do AP, część ekspertyz związana jest z 

brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej. Niektóre  instytucje powierzają przygotowanie akt do 

przekazania jak również porządkowanie  archiwów zakładowych firmom świadczącym usługi 

archiwalne. Wydawało się, że instytucje robią to zbyt pochopnie chociaż ta tendencja na szczęście 

maleje. Wynika to z większej dbałości o zasób  archiwum zakładowego jak również ze słusznej 
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skądinąd niechęci do dopuszczania do akt osób z zewnątrz. Zdarza się często, iż po szczegółowym 

omówieniu zadań  dla archiwum zakładowego, kierownictwo jednostki powierza porządkowanie 

archiwum własnym pracownikom. Optymistyczny jest również fakt, iż nie zawsze wyłącznie 

względy finansowe decydują o tym, która firma  zostanie zatrudniona do porządkowania archiwum 

zakładowego. Obecnie prowadzenie archiwów zakładowych powierza się osobom z 

wykształceniem średnim oraz wyższym, odpowiednio przeszkolonym. Większość osób 

prowadzących archiwa zakładowe zostaje przygotowana na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i 

II stopnia. Niektóre osoby posiadają jeszcze przeszkolenie organizowane przez swój resort ( 

dotyczy to głównie pracowników  prokuratur, sądów i zakładów karnych ).Kilku archiwistów 

zakładowych posiada ukończone studia o specjalizacji archiwistyka ( jedna archiwistka zakładowa 

kontynuuje specjalistyczne studia na Uniwersytecie Toruńskim ). W zaleceniach pokontrolnych 

wpisuje się ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego, na co kierownictwa nadzorowanych 

jednostek chętnie przystają tym bardziej, że nasze archiwum organizuje kursy od 1995 roku, nie 

zalecamy oczywiście ukończenia kursu organizowanego wyłącznie przez nasze archiwum. Daje się 

natomiast zauważyć wyraźne różnice między osobami przeszkolonymi na  kursach organizowanych 

przez archiwa państwowe ( AP w Malborku, AP w Gdańsku, AP w Olsztynie ), a osobami 

przeszkolonymi na kursach organizowanych przez przypadkowe firmy. Osoby przeszkolone na 

kursach organizowanych przez archiwa państwowe wykazują się większą wiedzą i współpraca z 

nimi układa się bardzo dobrze. W trakcie przeprowadzania kontroli prowadzi się rozmowy z 

kierownikami jednostek i archiwistami zakładowymi. Każda kontrola wiąże się również z krótkim 

instruktażem i czasem mozolnie  uzgadnianymi ustaleniami. W ostatnich latach o wiele łatwiej niż 

dawniej można dojść do porozumienia z władzami urzędów i archiwistami zakładowymi. Niektórzy 

sami proszą o wpisanie pewnych zaleceń pokontrolnych wychodząc z założenia, że na wykonanie 

zaleceń związanych z wydatkowaniem  pieniędzy muszą znaleźć się środki finansowe. Współpraca 

z władzami samorządowymi i kierownikami  nadzorowanych jednostek  układa się coraz lepiej. 

Wynika to z większej świadomości i wiedzy  o tym jak powinno wyglądać archiwum zakładowe. 

Daje się zauważyć również większy szacunek do wytwarzanej dokumentacji. W najbliższej 

przyszłości w większości  instytucji zacznie zanikać tradycyjny system wykonywania czynności 

kancelaryjnych. Zastąpiony zostanie przez system elektronicznego zarządzania dokumentacją co 

stawiać będzie nowe wyzwania dla „ nadzorców” archiwalnych. Jak będzie wyglądał nadzór w 

najbliższych latach możemy się jedynie domyślać. Jedno jest pewne, żeby pracować w nadzorze i 

dobrze wykonywać swoją pracę  trzeba mieć dużo cierpliwości i po prostu lubić ludzi. 


