Nasz znak: 031-2/10

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU
W 2009 ROKU

1. ZASÓB ARCHIWALNY
1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem.
Zasób Archiwum składa się z: 2.765 zespołów, 752.841 j.a. o łącznym metraŜu
5.945,39 mb., w tym:
a. Archiwum Państwowe w Toruniu – 1.666 zespołów, 576.105 j.a., 4.096,69 mb.
b. Oddział we Włocławku – 1.099 zespoły, 176.736 j.a., 1.848,70 mb.
W tym zasób zewidencjonowany:
a. Archiwum Państwowe w Toruniu – 1.525 zespołów, 392.846 j.a., 3.638,57 mb.
b. Oddział we Włocławku – 1.038 zespoły, 171.178 j.a., 1.800,93 mb.
Zasób Archiwum Państwowego w Toruniu w roku sprawozdawczym zwiększył się
poprzez przyjęcie nowych zespołów i dopływy do zespołów juŜ posiadanych. Archiwum
przejęło łącznie 16 nowych zespołów i dopływy do zespołów juŜ posiadanych, co
stanowiło: 9.190 j.a. = 79,12 mb.

Dodatkowo dokonano następujących zmian w zasobie:
W centrali Archiwum:
1. Z zespołu 69/1375/0 Akta miasta Grudziądza z lat 1541 – 1945 [1946 – 1969]
przeniesiono 1 j.a., 0,0 mb. do zespołu 69/1432/0 Zbiory kartograficzne miasta Grudziądza
z II poł. XVII w. – ok. 1960 r.
2. W trakcie opracowania zespołu Zbiory kartograficzne miasta Grudziądza z II poł. XVII w.
– ok. 1960 r. stwierdzono, Ŝe zespół jest większy o 4 j.a., metraŜ nie uległ zmianie.
3. W wyniku opracowania z zespołu 69/1715/0 Dokumentacja techniczna miasta Torunia z
lat 1765 – 1958 przeniesiono do zespołów: 69/86/0 Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie z
lat [1828] 1887 – 1920 2 j.a., 0,0 mb.; 69/81/0 Starostwo Powiatowe w Toruniu z lat [1766]
1818 – 1920 10 j.a., 0,0 mb.; 69/599/0 Starostwo Powiatowe w Brodnicy z lat 1780 – 1919
13 j.a., 0,0 mb.; Starostwo Powiatowe w Chełmnie z lat [1781] 1824 – 1920 [1939] 7 j.a.,
0,0 mb.
4. Z zespołu 69/1255/0 Urząd Stanu Cywilnego Zelgno z lat 1874 -1907 przeniesiono do
zespołu 69/1123/0 Urząd Stanu Cywilnego Drzonowo z lat 1874 – 1908 2 j.a., 0,05 mb.
W Oddziale we Włocławku:
1. W wyniku opracowania w zespole 71/428/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Kowalu z
lat 1973 – 1990 dokonano przesunięcia do zespołu 11 j.a., 0,14 mb. Na skutek dzielenia
jednostek zwiększyła się liczba j.a. o 25, metraŜ nie uległ zmianie.
2. W wyniku opracowania w zespole 71/679/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Lubieniu
Kujawskim z lat 1973 – 1990 zmniejszyła się liczba j.a. o 48 w wyniku łączenia jednostek;
metraŜ nie uległ zmianie.
3. W wyniku opracowania zespołu 71/680/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Lubrańcu z
lat 1973 – 1990 liczba jednostek zwiększyła się o 31 na skutek podziału akt.
4. W wyniku opracowania zespołu 71/681/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Nieszawie z
lat 1973 – 1990 dokonano przesunięcia do zespołu 30 j.a., 0,28 mb. Na skutek dzielenia
jednostek liczba ich zwiększyła się o 6, metraŜ nie uległ zmianie.
5. W wyniku opracowania zespołu 71/682/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Radziejowie
z lat 1973 – 1990 rozmiar zespołu uległ zwiększeniu o 20 j.a., bez zmiany metraŜu. Zmiana
nastąpiła na skutek podziału istniejących jednostek.
6. W wyniku opracowania zespołu 71/675/0 Miejska Rada Narodowa we Włocławku z lat
1973 – 1990, na skutek podziału jednostek ich liczba zwiększyła się o 50. Jednocześnie
dokonano przesunięć międzyzespołowych do następujących zespołów: 71/521/0 Miejski
Komitet Frontu Jedności Narodu we Włocławku z lat 1958 – 1982 – 10 j.a., 0,12 mb.;
71/296/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Włocławku z lat 1950 – 1973 – 7
j.a.,0,09 mb.; 71/753/0 Urząd Miejski we Włocławku z lat 1973 – 1990 – 3 j.a., 0,02 mb.;
71/523/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu we Włocławku z lat 1975 – 1982 – 1
j.a., 0,02 mb. Łącznie przesunięto 21 j.a., 0,25 mb. W wyniku prac zespół powiększył się o
29 j.a. i zmniejszył o 0,25 mb.
7. W wyniku opracowania zespołu 71/365/0 Komisja Zdrojowa w Ciechocinku z lat 1929 –
1969 rozmiar zespołu zmniejszył się o 4 j.a. bez zmiany metraŜu. Jednocześnie dołączono
do zespołu 1 j.a., 0,01 mb. przeniesioną z zespołu 71/1051/0 Zarząd Państwowego
Uzdrowiska w Ciechocinku z lat 1941 – 1953. Łącznie rozmiar zespołu zmniejszył się o 3
j.a. i zwiększył o 0,01 mb.
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8. W wyniku opracowania zespołu 71/468/0 Akta rejestru handlowego i rejestru spółdzielni
sądów we Włocławku z lat [1909] 1917 – 1985 zwiększyła się ilość jednostek o 2.
Jednocześnie po przesunięciu międzyzespołowym rozmiar zmalał o 1 j.a., 0,05 mb.
9. W wyniku opracowania zespołu 71/754/0 Naczelny Lekarz Uzdrowiska w Ciechocinku z
lat [1968] 1969 – 2005 [2006] zmniejszyła się ilość jednostek o 17 na skutek scalania
jednostek. MetraŜ zespołu nie uległ zmianie.
10. W wyniku opracowania zespołu 71/1051/0 Zarząd Państwowego Uzdrowiska w
Ciechocinku z lat 1941 – 1953 rozmiar zespołu zmniejszył się o 1 j.a., 0,01mb., którą
przesunięto do zespołu 71/365/0 Komisja Zdrojowa w Ciechocinku z lat 1929 – 1969.
W wyniku opracowania zasób powiększył się o 69 j.a. (138 j.a przybyło w wyniku
opracowania i 69 j.a. ubyło w wyniku łączenia jednostek)
Tabela nr 1

1

określenie czynnika

liczba jednostek
inwentarzowych

liczba
metrów

2

nabytki
ubytki dokumentacji

9.190
-

4

niearchiwalnej
materiałów
archiwalnych

5

opracowanie zasobu
(bez uwzględnienia zniszczonej
dokumentacji niearchiwalnej)

liczba
plików

79,12
-

liczba
dokumentów
elektroniczn.
-

-

rozmiar w GB
dokumentów
elektroniczn.
-

-

-

-

-

-

69

0,00

-

-

-

6

inne (naleŜy określić)

-

-

-

-

-

7

inne

(naleŜy określić)

-

-

-

-

-

inne

(naleŜy określić)

-

-

-

-

-

9.259

79,12

-

-

-

8
9

RAZEM:
1.2. Depozyty archiwalne.

Tabela nr 2. Rozmiar depozytów

Rozmiar depozytów ogółem
jednostki inw.

Zmiany w rozmiarze depozytów
w ciągu roku

metry

jednostki inw.

1008 j.a., 2,90 mb.

metry

2 j.a., 0,10 mb.

Tabela nr 3. WaŜniejsze depozyty

l.p.
1.

określenie depozytu
Zbiory archiwalne Towarzystwa
Naukowego w Toruniu

3

rozmiar depozytu
j.inw.
m.

określenie okresu
przechowywania

2j.a., 0,10 mb.

bezterminowo

1.3. Zasób opracowany ogółem
Na zasób opracowany składa się 229.632 j.a., 2.301,05 mb. akt Archiwum Państwowego
w Toruniu i 93.617 j.a., 998,48 mb. akt Oddziału we Włocławku.
Tabela nr 4. Rozmiar zasobu opracowanego
rodzaj
zasób opracowany ogółem
materiału
archiwalnego
metry bieŜące

jednostki
inwentarzowe

liczba
dokumentów
elektronicznych

liczba plików

rozmiar
w GB

3.299,53

323.249

-

-

-

-

3.961

-

-

-

-

13.914

-

-

-

-

1.410

-

-

-

5. fotografie

-

784

-

-

-

6. filmy

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

3.299,53

343.330

-

-

-

materiały

1. aktowe
2.
3.
4.

7.

dokumenty
pergaminowe i
papierowe
dokumentacja
techniczna
materiały
kartograficzne

nagrania
dźwiękowe

8. pieczęcie
9. inne

(naleŜy określić)

RAZEM:

1.4. Opracowanie zasobu archiwalnego w roku sprawozdawczym
W 2009 r. opracowano całkowicie 19 zespołów, w tym w Odddziale II Archiwum
Państwowego w Toruniu jeden metodą tradycyjną: Zbiory kartograficzne miasta
Grudziądza II poł. XVII w. - ok. 1960 o rozmiarze 61 j.a., 0,00 mb i sześć metodą
uproszczoną: Urząd Gminy w Wąbrzeźnie – 1975-1985: 12 ja. – 0,20 mb, Urząd Miasta i
Gminy w Wąbrzeźnie 1986-1989: 23 j.a. – 0,17 mb., Rada Narodowa Miasta i Gminy w
Wąbrzeźnie 1986-1990: 41 ja. – 0,46 mb., Gminna Rada Narodowa w Wąbrzeźnie 19731985: 77 j.a – 0,60 mb., Miejska Rada Narodowa w Wąbrzeźnie 1973-1986: 89 j.a. – 1,00
mb., Urząd Miejski w Wąbrzeźnie 1973-1985: 145 j.a. – 1,80 mb. Ponadto opracowano
dopływy do zespołów juŜ opracowanych urzędów stanu cywilnego, zbioru Księgi i akta
gruntowe sądów w Nowym Mieście Lubawskim oraz akt trzech notariuszy z Brodnicy w ilości
514 j.a., 20,28 mb.
W Oddziale II prowadzono równieŜ inwentaryzację akt Sądu Obwodowego /Amtsgericht/
w Toruniu z lat [1748] 1870 – 1920 [1972]: 1126 j.a., 20,93 mb., a takŜe kontynuowano
prace nad zespołami: Akta miasta Łasina, Akta miasta Grudziądza oraz Akta prof. Mariana
Biskupa, historyka z Torunia.
W Oddziale we Włocławku opracowano siedem zespołów metodą tradycyjną: Rada
Narodowa Miasta i Gminy w Kowalu z lat 1973 – 1990, Rada Narodowa Miasta i Gminy w
Lubieniu Kujawskim z lat 1973 – 1990, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Lubrańcu z lat
1973 – 1990, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Nieszawie z lat 1973 – 1990, Rada
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Narodowa Miasta i Gminy w Radziejowie z lat 1973 – 1990, Miejska Rada Narodowa we
Włocławku z lat 1973 – 1990, Zbiór dokumentów papierowych z lat 1644, 1656, 1834 o
łącznym rozmiarze 983 j.a., 18,14 mb. oraz pięć zespołów metodą uproszczoną: Komisja
Zdrojowa w Ciechocinku z lat 1929 – 1969 [1970-1971], Akta rejestru handlowego i rejestru
spółdzielni sądów we Włocławku z lat [1909] 1917 – 1985, Naczelny Lekarz Uzdrowiska w
Ciechocinku z lat [1968] 1969 – 2005 [2006], Zarząd Państwowego Uzdrowiska w
Ciechocinku z lat 1941 – 1953, Naczelny Lekarz Uzdrowiska w Wieńcu Zdroju z lat [1968]
1969 – 2005 [2006] o łącznym rozmiarze 925 j.a., 7,52 mb. Ponadto opracowano dopływy do
zespołów juŜ opracowanych akt metrykalnych wyznania rzymskokatolickiego,
ewangelickiego i mojŜeszowego w ilości 152 j.a., 2,10 mb.
W 2009 roku opracowano całkowicie 52,22 mb. co stanowi: 3.022 j.a., w tym:
a. w Archiwum Państwowym w Toruniu: 24,51 mb, 962 j.a.
b. w Oddziale we Włocławku: 27,71 mb., 2.060 j.a.
Ponadto w Archiwum Państwowym w Toruniu zinwentaryzowano 1126 j.a., co
stanowi 20,93 mb.

Tabela nr 5. BieŜące opracowanie całkowite oraz bieŜąca inwentaryzacja

1 rodzaj materiału

opracowano całkowicie

zinwentaryzowano

archiwalnego
metry

jednostki inw.

metry

jednostki inw.

55,22

2.958

20,93

1.126

-

3

-

-

-

-

-

-

-

61

-

-

6 fotografie

-

-

-

-

7 filmy

-

-

-

-

-

-

-

-

9 pieczęcie

-

-

-

-

10 inne

-

-

-

-

55,22

3.022

20,93

1.126

2 materiały aktowe
3
4
5

8

11

dokumenty pergaminowe i
papierowe
dokumentacja
techniczna
materiały
kartograficzne

nagrania
dźwiękowe

RAZEM:
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1.5. Zasób w toku opracowania
Tabela nr 6 Centrala

nazwa zespołu

rok początkowy oraz
przewidywany rok końcowy
opracowania

1 Akta miasta Grudziądza 1541 – 1945

1988

2011

2 Akta miasta Łasina 1589 – 1939

2008

2010

3 Akta prof. Mariana Biskupa, historyka z Torunia

2008

2010

4 P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków w Toruniu z lat

2003

2011

1952-1991
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2. TECHNICZNE ZABEZPIECZENIE ZASOBU
2.1. Konserwacja właściwa.
Tabela nr 7. Prace konserwatorskie

1.

rodzaj prac
konserwatorskich
Sklejanie przedarć

2.

Laminowanie

3.

Odkwaszanie ręcznym
systemem Bookkeeper

rodzaje obiektów

liczba kart
konserwatorskich

obiekty w
sztukach/metrach

Rękopisy i
maszynopisy
na papierze
maszynowym
Druki

936

142 j.a.

1825

149,91m2

Druki

1801

148,41m2

2.2. Koszty materiałowe konserwacji właściwej w roku sprawozdawczym.

Zł

Materiały konserwatorskie

10.000,00

Szafa do pracowni konserwacji
Rejestratory wilgotności i temperatury

4318,80

Materiały bezkwasowe (papiery,
kartony)

2419,00
13.603,00

Pudła bezkwasowe dla Oddziału
we Włocławku

30.340,80

Razem

2.3. Profilaktyka konserwatorska
W związku z remontem pomieszczeń Pracowni Konserwacji w budynku centrali
Archiwum, a tym samym niemoŜnością przeprowadzania zabiegów z zakresu konserwacji
właściwej, działania kierownika Pracowni skupiły się na profilaktyce przechowywania
zasobu. W roku sprawozdawczym dokonano przeglądu i oceny najstarszego zasobu pod
względem zniszczeń i konieczności ewentualnej dezynfekcji. Przejrzano dokumenty z zespołu
Akta miasta Torunia w liczbie 1317 j.a. (Kat.I) oraz księgi i akta z tego zespołu w liczbie 415
j.a. (Kat.II).
NaleŜy ponadto podkreślić, Ŝe przez większą część roku sprawozdawczego Pracownia
Konserwacji pracowała w zmniejszonym składzie (2 etaty) w związku z przebywaniem
jednego pracownika na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Osoba na zastępstwo
została zatrudniona dopiero od listopada 2009 r.
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Tabela nr 8. Przedsięwzięcia profilaktyczne

l.p.

rodzaj przedsięwzięć

ilość akt w metrach
1538 mb

odkurzanie akt
umieszczanie akt w pudłach
bezkwasowych

1.
2.

229,57 mb

2.4. Prace introligatorskie
Tabela nr 9. Prace introligatorskie

l.p.
1.
2.

rodzaj prac

Sztuki
9
256 j.a.

Oprawy ksiąŜkowe
Szycie akt i tworzenie poszytów

2.5. Inne prace
•

Wykonano 1606 zdjęć cyfrowych (digitalizacja zasobu, zamówienia Pracowni
Naukowej i do publikacji )

•

Udział w konferencji w Bibliotece Narodowej w Warszawie pt. RĘKODZIEŁO
I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE - 80-lat konserwacji zbiorów w Bibliotece
Narodowej 1-2 października 2009 r.

•

Oprowadzanie studentów z Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK po Oddziale
II (12 osób) 26 października 2009 r.- Wprowadzenie w problematykę zasobu
aktowego, jego stanu zachowania i przechowywania.

2.6. Kopie zabezpieczające zasobu archiwum państwowego
Tabela nr 10

rodzaj kopii
Mikrofilmy

zdjęcia cyfrowe

Wykonawca

Ilość

Pracownia Mikrofilmowa
KsiąŜnicy Kopernikańskiej
w Toruniu
-

-

2.7. Kwota nakładów na odpłatne zlecenia na wykonanie kopii zabezpieczających

- zł
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3. NARASTAJĄCY ZASÓB ARCHIWALNY
3.1. Zaległości w przejmowaniu materiałów archiwalnych
Tabela nr 11. Rozmiar nieprzejętych materiałów archiwalnych
Rodzaj wytwórcy
rozmiar materiałów
przyczyny nieprzejęcia
materiałów archiwalnych
archiwalnych
j. inw
mb.
_
267,2
3.1.1.
nieuporządkowanie
materiałów
archiwalnych.
Państwowe
3.1.3.
przetrzymywanie
materiałów
archiwalnych przez ich wytwórcę (dysponenta).
3.1.4. brak miejsca w magazynach archiwum
państwowego
3.1.5. zawarte umowy uŜyczenia.
_

70,3

_

337,5

3.1.1.
nieuporządkowanie
materiałów
archiwalnych.
3.1.3.
przetrzymywanie
materiałów
archiwalnych przez ich wytwórcę (dysponenta).
3.1.4. brak miejsca w magazynach archiwum
państwowego

Samorządowe

Rozmiar łączny:

3.2. Skuteczność nadzoru archiwalnego
3.2.1. Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych
W roku sprawozdawczym przeprowadzono: 64 kontrole ogólne, 2 kontrole problemowe, 17
kontroli sprawdzających oraz wykonano 39 ekspertyz archiwalnych. Nadzór toruński nie wykonał
jednej planowanej kontroli sprawdzającej (jednostka organizacyjna przeprowadzała kapitalny
remont budynku, w tym równieŜ pomieszczeń zajmowanych na cele archiwum zakładowego).
Kontrolę ogólną w tej jednostce zaplanowano na rok 2010. Nadzór włocławski nie wykonał 4
zaplanowanych w roku sprawozdawczym kontroli. Jedną spośród trzech niewykonanych kontroli
ogólnych przeprowadzono jako problemową. Pozostałe dwie planowane kontrole nie odbyły się z
powodu przenosin do nowego obiektu oraz remontu w pomieszczeniu archiwum zakładowego.
Nie wykonano równieŜ jednej planowanej kontroli sprawdzającej. Kontrole zostaną
przeprowadzone w 2010 r. Jedną kontrolę problemową nadzór włocławski przeprowadził poza
planem. W 2009 roku kontrolą objęto głównie archiwa zakładowe urzędów stanu cywilnego oraz
jednostki samorządu terytorialnego. Nadzór toruński kontynuował równieŜ kontrole w
jednostkach wymiaru sprawiedliwości. Wydane zalecenia, podobnie jak w latach ubiegłych,
dotyczyły najczęściej: nieprzestrzegania przez pracowników obowiązujących przepisów w
zakresie regularnego przekazywania dokumentacji do archiwów zakładowych ze szczególnym
zwróceniem uwagi na przekazywanie materiałów archiwalnych, przetrzymywania akt kategorii A,
których okres przechowywania w kontrolowanej jednostce juŜ minął, nieregularnego brakowania
dokumentacji niearchiwalnej, braku wymaganych środków ewidencyjnych bądź popełniania
błędów przy ich prowadzeniu. W kontrolowanych sądach, przechowujących duŜe zasoby aktowe,
kwestionowano brak wykwalifikowanych i etatowo zatrudnionych archiwistów zakładowych.
Podczas przeprowadzania kontroli zwracano uwagę na przygotowania jednostek do obsługi i
przechowywania dokumentacji zapisanej elektronicznie. W zakresie tym stwierdzono jednak brak
klarownych przepisów oraz ogólnej orientacji, w coraz częściej pojawiającej się problematyce z
e-dokumentacją związanej. Ponadto jednostki pod nadzorem dość nieregularnie wykonują
zalecenia pokontrolne. Często przekraczane są wyznaczone terminy, a do Archiwum
Państwowego kierowane są wnioski o prolongatę terminu ich wykonania.
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3.2.2. Szacunkowy zakres stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych
Kontrole przeprowadzone w roku 2009 r. potwierdzają spostrzeŜenia dokonane w latach
ubiegłych w innych jednostkach objętych kontrolami. Pracownicy wytwarzający dokumentację
w ramach własnego stanowiska pracy często nie znają przepisów kancelaryjno-archiwalnych w
stopniu choćby dostatecznym, umoŜliwiającym prawidłowe porządkowanie i zdawanie
dokumentacji do archiwum zakładowego. Rzadko próbują komunikować powstające problemy,
czy choćby niepewność w postępowaniu z dokumentacją, w bezpośrednim kontakcie z
archiwistą zakładowym. Najczęściej obowiązek późniejszego wyprowadzania wszelkich
powstałych nieprawidłowości spada na osobę sprawującą opiekę nad zasobem dokumentacji w
danej instytucji. Często teŜ odnotowuje się zatrudnianie osób bądź firm świadczących usługi w
zakresie porządkowania akt. Najczęściej nie przestrzeganym przepisem jest ten, mówiący o
regularnym przekazywaniu dokumentacji do archiwum zakładowego. Nadal pokutuje
przekonanie, Ŝe dokumentacja najbezpieczniejsza jest na stanowisku pracy. Na tym polu
uwidacznia się, szczególnie często wykazywany, brak kompletu materiałów archiwalnych
wytworzonych przez daną instytucję. Paradoksem jest przy tym zauwaŜalna dbałość instytucji
o posiadanie aktualnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych bądź szybka reakcja na
pojawiające się zmiany w przepisach ogólnopolskich, rzutujących na aktualność normatywów
opracowanych wewnętrznie.

3.2.3. Prawidłowość brakowania dokumentacji niearchiwalnej
W roku sprawozdawczym rozpatrzono 329 wniosków na brakowanie dokumentacji
niearchiwalnej o łącznym metraŜu 11400,9 mb. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
przeprowadzane było bez większych zastrzeŜeń, a drobne nieprawidłowości związane z
brakowaniem wyjaśniane były na bieŜąco. Pracownicy nadzoru przeprowadzili równieŜ
ekspertyzy archiwalne, w trakcie których sprawdzono prawidłową kwalifikację akt.
śaden z wniosków nie był rozpatrywany na zebraniu Komisji Archiwalnej Oceny
Dokumentacji. Wszystkie wnioski na brakowanie były sprawdzane przez członka Komisji
Archiwalnej Oceny Dokumentacji.

3.3. Liczba etatów archiwum państwowego zaangaŜowanych w działalność nadzorczą
etatów/
3
etaty
3.4. Likwidacje nadzorowanych jednostek organizacyjnych
Tabela nr 12. Skutki likwidacji jednostek nadzorowanych

rodzaj jednostek →

państwowe

samorządowe

3

-

liczba jednostek
rozmiar dokumentacji do przejęcia

-

-

-

-

Rozmiar dokumentacji przejętej

361 j.a.

4,63 mb

-

-

-

-

-

-

Rozmiar
uŜyczonej

dokumentacji

liczba umów uŜyczenia

-

10

-

3.5. Przepisy kancelaryjno-archiwalne
3.5.1. Nadzorowane jednostki organizacyjne
Tabela nr 13. Liczba przepisów zatwierdzonych

rodzaj jednostek →
rodzaj przepisu ↓

państwowe

samorządowe

nowe
przepisy

zmiany w
przepisach

nowe
przepisy

zmiany w
przepisach

instrukcje kancelaryjne

-

-

-

-

instrukcje archiwalne

-

-

3

-

wykazy akt

-

2

-
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3.5.2. Nienadzorowane jednostki organizacyjne
Tabela nr 14. Liczba przepisów zaopiniowanych
nowe
przepisy

zmiany w
przepisach

instrukcje kancelaryjne

2

-

instrukcje archiwalne

1

-

wykazy akt

9

-

rodzaj przepisu ↓

W tabeli nr 14 podano równieŜ wydane w roku sprawozdawczym opinie dla Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawie czterech normatywów kancelaryjnoarchiwalnych.
3.6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
Tabela nr 15. Liczba wniosków zatwierdzonych lub zaopiniowanych

rodzaj jednostek ↓
państwowe i samorządowe

wnioski
zatwierdzone

wnioski
zaopiniowane

308

niepaństwowe, niesamorządowe

21

11

3.7. Przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu kształtowania narastającego zasobu
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 14 szkoleń. Szkolenia związane były głównie z nowo
zatrudnionymi osobami do opieki nad zasobem własnej jednostki oraz pracownikami w komórkach
organizacyjnych wytwarzających dokumentację. Jedno szkolenie zorganizowano dla studentów na wniosek
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono Ŝadnego kursu
kancelaryjno-archiwalnego.

3.8. Szczególne obserwacje lub zagadnienia w dziedzinie kształtowania narastającego
zasobu
1. Tegoroczne kontrole wykazały, Ŝe w wielu jednostkach organizacyjnych zmniejsza się rezerwa
magazynowa wskutek szybkiego narastania dokumentacji.
2. Brak etatowych archiwistów zakładowych skutkuje, szczególnie w instytucjach wymiaru sprawiedliwości,
nieprawidłowym funkcjonowaniem tychŜe archiwów zakładowych.
3. Częste rotacje wśród osób, którym powierzono obowiązki archiwistów zakładowych, przekładają się na
złe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych objętych nadzorem państwowej słuŜby archiwalnej w
zakresie postępowania z dokumentacją.

3.9. Konsultacje
Tabela nr 16. Liczba konsultacji rejestrowanych

Forma konsultacji

liczba konsultacji

Pisemne

27

Telefoniczne

911

e-mail

86

udzielane osobiście

88

inne (określić formę)

-

Pracownicy Oddziału ds. archiwów zakładowych przejęli w roku sprawozdawczym
łącznie 77,84 mb materiałów archiwalnych (nadzór włocławski 34,36 mb, zaś nadzór
toruński 43,48 mb akt).
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4. WYKORZYSTANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO
4.1. Tendencje wykorzystania zasobu archiwalnego
1. Udostępnianie zasobu w pracowni naukowej:
W roku sprawozdawczym w zakresie udostępniania zasobu w pracowniach naukowych
utrzymywała się większość tendencji zaobserwowanych w latach wcześniejszych.
Nastąpił co prawda niewielki spadek liczby uŜytkowników w stosunku do roku 2008, lecz
jest to poziom znacząco wyŜszy niŜ w roku 2007. Stałą tendencją jest spadek liczby
odwiedzin w pracowniach naukowych, przy jednoczesnym systematycznym wzroście
liczby udostępnianych jednostek archiwalnych. PrzewaŜały wizyty 1-2 dniowe, w czasie
których uŜytkownicy zamawiali większą ilość akt. W roku sprawozdawczym w dalszym
ciągu dominowały osoby prowadzące badania naukowe oraz genealodzy. Ujawniły się
jednocześnie pewne róŜnice między poszczególnymi Oddziałami Archiwum. O ile w
Oddziale II wyraźnie wzrosła zarówno ilość korzystających z pracowni, jak i liczba
wypoŜyczonych jednostek do celów naukowych, to w Oddziale we Włocławku wielkości
te nieco zmniejszyły się.
W obu placówkach systematycznie wzrasta zainteresowanie badaniami
genealogicznymi, jednak w Oddziale we Włocławku ilość uŜytkowników, odwiedzin i
zamawianych jednostek archiwalnych kolejny rok utrzymują się na bardzo wysokim
poziomie. Nieco odmiennie kształtuje się udostępnianie do celów własnościowych i
socjalnych. Przy ogólnym, nieco większym zainteresowaniu aktami do celów
własnościowych i trochę niŜszym poziomem wypoŜyczeń do celów socjalnych, tymi
dziedzinami poszukiwań interesują się zwłaszcza uŜytkownicy Pracowni Naukowej
Oddziału II Archiwum w Toruniu. Spowodowane jest to zapewne rodzajem
przechowywanych tam materiałów archiwalnych, charakteryzujących się duŜą ilością akt
gruntowych, sądowych i urzędowych. Nadal wzrasta liczba uŜytkowników
wykorzystujących archiwalia do celów publicystycznych. Tendencja ta ujawnia się w
szczególności w Oddziale we Włocławku.
Podobnie, jak w roku ubiegłym, wpływ na korzystanie z pracowni naukowych miały
niewątpliwie utrudnienia związane z czasowym przeniesieniem zasobu Oddziału I do
gmachu Oddziału II, w związku z remontem budynku przy Pl. Rapackiego 4.
2. Kwerendy wykonywane przez archiwum:
W roku 2009 liczba kwerend znacząco zwiększyła się. NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe w
roku sprawozdawczym pod uwagę wzięto jedynie kwerendy wykonywane z materiałów
archiwalnych, bez uwzględnienia kwerend w przechowywanej przez Archiwum
dokumentacji osobowo-płacowej (zostały one wykazane w punkcie 7 sprawozdania).
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Na niŜszym poziomie, niŜ w roku wcześniejszym kształtowała się ilość kwerend
naukowych. Było ich jednak więcej niŜ w roku 2007, który charakteryzował się znacznym
spadkiem w tej dziedzinie.
Po niewielkim spadku w 2008 roku, nastąpił znaczny wzrost liczby kwerend
genealogicznych, przekraczając takŜe poziom z 2007 roku. Mimo cyklicznych wahań
odnotować naleŜy takŜe niewielki, lecz ciągły wzrost ilości kwerend własnościowych.
Tendencje spadkowe widoczne są natomiast wśród wykonywanych kwerend socjalnych.
Być moŜe ma to związek z powolnym wygasaniem takich akcji, jak odszkodowania za
mienie zabuŜańskie.
Trendem wzrostowym charakteryzują się kwerendy zakwalifikowane do kategorii
„inne”. Kolejno, od 2007 roku następuje znaczny wzrost ilościowy tego rodzaju
poszukiwań. Są to zazwyczaj kwerendy dla urzędów, związane z poszukiwaniami
informacji o osobach, w sprawach uchwał organów samorządowych, dziejów
miejscowości i obiektów architektonicznych, planów przestrzennych i innych. MoŜe być
to oznaką szerszego niŜ do tej pory postrzegania moŜliwości wykorzystania zasobu
archiwów.
4.2. Udostępnianie materiałów archiwalnych
Udostępnianie w pracowni naukowej w 2007 roku

Cel udostępnienia

uŜytkownicy

Odwiedziny

jednostki inw.

Naukowy

218

1.212

5.068

Genealogiczny

266

1.736

17.461

Własnościowy

73

143

603

Socjalny

22

34

43

Publicystyczny

25

250

919

Inny (m.in. dla urzędów)

17

46

320

RAZEM

621

3.421

24.414

Udostępnianie w pracowni naukowej w 2008 roku

Cel udostępnienia

uŜytkownicy

Odwiedziny

jednostki inw.

Naukowy

354

1.145

8.033

Genealogiczny

293

1.126

19.146

Własnościowy

78

250

502

Socjalny

12

22

52

Publicystyczny

8

88

77

Inny (m.in. dla urzędów)

38

48

508

RAZEM

783

2.679

28.318

14

Udostępnianie w pracowni naukowej w 2009 roku

Cel udostępnienia

uŜytkownicy

Odwiedziny

jednostki inw.

Naukowy

275

582

6.914

Genealogiczny

356

1.086

22.465

Własnościowy

73

85

447

Socjalny

9

10

59

Publicystyczny

24

121

753

Inny (m.in. dla urzędów)

23

73

751

RAZEM

760

1.957

31.389

4.3 Udostępnianie zespołów archiwalnych
Tabela nr 18. Struktura udostępniania

Okres historyczny

Nazwy zespołów lub określenie rodzaju dokumentacji

do 1795 r.

 Akta miasta Torunia;
 Zbiory kartograficzne miasta Torunia;

od 1795 do 1918 r.

 Akta
metrykalne
urzędów
stanu
cywilnego,
parafii
rzymskokatolickich, ewangelickich gmin wyznaniowych i wyznania
mojŜeszowego;
 Akta miasta Torunia (okres pruski, akta budowlane);
 Starostwo Powiatowe w Toruniu [1766] 1818-1920;
 Akta miasta Chełmna;
 Akta notariuszy z terenu pow. włocławskiego, lipnowskiego
i rypińskiego;
 Księgi hipoteczne dóbr ziemskich oraz nieruchomości z terenu
pow. włocławskiego, lipnowskiego i rypińskiego;
 Akta gmin z terenu pow. włocławskiego, nieszawskiego;
 Naczelnik Powiatu Włocławskiego;
 Urząd Powiatowy Włocławski;

1918-1939

 Akta miasta Torunia (okres międzywojenny, akta budowlane);
 Akta miasta Łasina;
 Starostwo Powiatowe w Toruniu 1920-1939;
 Starostwo Powiatowe Włocławskie we Włocławku;
 Starostwo Powiatowe Nieszawskie w Aleksandrowie Kujawskim;
 Akta miasta Włocławka
 Wydział Powiatowy Włocławski we Włocławku;

1939-1945

 Fotografie, fotokopie, klisze;
Akta miasta Torunia (okres okupacji);
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 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
w Toruniu ;

po 1945

 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Toruniu;
 Zarząd Regionu NiezaleŜnego Samorządnego Związku
Zawodowego "Solidarność" w Toruniu 1980-1981
 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski we Włocławku;
 Starostwo Powiatowe Włocławskie we Włocławku;
 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
we Włocławku
 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy
w Radziejowie Kuj.

4.4. Kwerendy wykonywane przez archiwum
Tabela nr 19. Struktura kwerend

rodzaje kwerend

liczba kwerend

Naukowe

25

Genealogiczne

682

Własnościowe

284

Socjalne

269

inne (m.in. poszukiwanie zaginionych osób)

169

RAZEM

1.429

4.5. Reprodukcje
Tabela nr 20. Struktura reprodukcji dla uŜytkowników

rodzaje reprodukcji
Kserokopie
Mikrofilmy
Fotografie analogowe
Fotografie cyfrowe
Skany

liczba reprodukcji
33.327
1.606
342

4.6. Współpraca z innymi placówkami
 Archiwum kontynuowało wieloletnią współpracę z Muzeum Okręgowym w Toruniu
w zakresie organizacji wystaw muzealno-archiwalnych:
1.WypoŜyczono archiwalia z zespołów cechów i korporacji rzemieślniczych z terenu
miasta Torunia na wystawę: "Ulica Łazienna w Toruniu. Z historii rzemiosł
budowlanych".
2. Oddział II współpracował z Muzeum w zakresie kwerendy do wystawy na temat II
wojny światowej: "Toruń w okresie okupacji. W 70. rocznicę wybuchu II wojny
światowej".
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3. Na wystawę „Pieniądz w oblęŜeniu” wypoŜyczono 4 tomy atlasów topograficznych
J. Haselau’a oraz plany i mapy z zespołu Zbiory Kartograficzne miasta Torunia.
 W postaci skanów udostępniono Fundacji Generał ElŜbiety Zawackiej (Archiwum i
Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej SłuŜby Polek) fotografie z zespołu
„Archiwum fotografika Alojzego Czarneckiego”. Zostały one wyeksponowane na wystawie
„Barbarka 1939” w Szkole Leśnej na Barbarce.
 Archiwum udostępniło w postaci fotokopii archiwalia dotyczące miejscowości Przyłubie
celem prezentacji na wystawie czasowej „650 lat Przyłubia” w Muzeum Solca im. Księcia
Przemysła w Solcu Kujawskim.
 W lutym 2009 r. dr Tomasz Dziki, kierownik Oddziału we Włocławku przewodniczył
jury w eliminacjach rejonowych Wojewódzkiego Konkursu dla gimnazjalistów pt. "PolskaEuropa-Świat", który odbywał się pod patronatem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 Archiwum było współorganizatorem Międzynarodowej konferencji naukowej: „Forum
Toruniense. Proweniencja zbiorów historycznych bibliotek, muzeów i archiwów.
Historia kolekcji bibliotecznych”, która odbyła się w dniu 11 grudnia w Sali Kolumnowej
Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Konferencja zorganizowana została wspólnie przez
toruńskie instytucje kulturalne i naukowe: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną – KsiąŜnicę Kopernikańską w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu,
Archiwum Państwowe w Toruniu, a ponadto przez Polską Misję Historyczną przy
Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu. Zebranych przywitała i konferencję
otworzyła dyrektor Archiwum, mgr Beata Herdzin. Podczas sesji zostały przedstawione
dzieje wybranych zbiorów bibliotecznych Torunia oraz innych miast polskich i europejskich.
Celem tych referatów była między innymi popularyzacja europejskiego dziedzictwa
kulturowego oraz informowanie o dawnej i współczesnej współpracy w zakresie tworzenia i
ochrony dóbr kultury.

4.7. Popularyzacja
Archiwum podobnie, jak w roku 2008, z powodu remontu siedziby centrali oraz
przemieszczenia zasobu do Oddziału II nie organizowało samodzielnych wystaw.
Działalność edukacyjno-popularyzatorska została takŜe ograniczona do minimum,
poniewaŜ brak było pomieszczeń, w których mogłyby być przyjmowane wycieczki i
organizowane pokazy.
W zamian przygotowano 2 wystawy wirtualne,
rocznicowymi.

związane z wydarzeniami

 W dniu 1 września Archiwum uruchomiło nową stronę internetową, przygotowaną i
opracowaną przez swojego pracownika mgra Artura Nogaja. Jednocześnie została „otwarta”
pierwsza wirtualna wystawa internetowa zatytułowana „Pięć Minut przed Burzą”.
Burzą”
Poświęcona ona została chwilom przed wybuchem II wojny światowej oraz gorączkowym
działaniom tuŜ po jej wybuchu, w trakcie kampanii wrześniowej. Prezentuje w wirtualny
sposób róŜnorodne w formie archiwalia z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu oraz
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Oddziału we Włocławku. Wystawę przygotowali wspólnie pracownicy z Oddziału I i II
Archiwum oraz Oddziału we Włocławku (mgr mgr Zbigniew Woźniak, Artur Nogaj, Robert
Górski). Do dnia 31 grudnia nową stronę internetowę odwiedziło ponad 5.350
uŜytkowników, natomiast wystawę wirtualną niemal 400 osób.
 W listopadzie pracownicy Oddziału we Włocławku: mgr Robert Górski, mgr Roksana
Łukasik oraz staŜysta Tomasz Michalski, przygotowali wirtualną wystawę "Włocławek i
okolice na progu niepodległości 1918-1919". Została ona poświęcona sytuacji politycznej,
gospodarczej i społecznej Włocławka i okolic w końcowej fazie I wojny światowej oraz w
pierwszych miesiącach po jej zakończeniu. Do końca roku sprawozdawczego wirtualną
wystawę obejrzały 64 osoby.
 W dniu 19 czerwca Archiwum we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu
zorganizowało wystawę muzealno-archiwalną w ramach imprezy zatytułowanej
„Noc w Muzeum”. Atrakcją ekspozycji były trzy najwaŜniejsze dla ustroju miasta Torunia
dokumenty: przywilej lokacyjny Starego Miasta Torunia z 1251 r. (tzw. odnowiony),
przywilej lokacyjny Nowego Miasta Torunia z 1264 r. oraz dokument zwany Reformatio
Sigismundi z 1523 r., dopuszczający do udziału we władzy w mieście pospólstwo. Wystawa
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem torunian. Łącznie frekwencja w Muzeum podczas
wspomnianej nocy wyniosła ponad 13 tys. osób. Informacji dla zwiedzających udzielała
mgr Beata Herdzin dyrektor Archiwum oraz pracownicy Muzeum. Wystawa została bardzo
nagłośniona w lokalnych mediach, łącznie ukazało się 9 wzmianek w prasie („Nowości”,
„Gazeta Pomorska”, „Gazeta Wyborcza”) oraz 4 informacje w telewizji (TVP Toruń,
Telewizja Kablowa Toruń, TVP Bydgoszcz). Ponadto stosowne informacje zostały
umieszczone na stronach
internetowych:
www.naszemiasto.pl,
www.torun.pl,
www.kulturalnytorun.pl, www.um.torun.pl, (Toruński Serwis Samorządowy) oraz w portalu
internetowym Nauka w Polsce: www.naukawpolsce.pap.pl.
 W dniu 22 kwietnia Archiwum gościło grupę studentów historii z Uniwersytetu w
Kownie. Starszy kustosz dr Witold Szczuczko zapoznał zwiedzających z historią i zasobem
Archiwum oraz przeprowadził pokaz przykładowych archiwaliów.
 W dniu 26 października przyjęto grupę studentów wraz z opiekunem z Pracowni
Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu. Mgr Joanna Konkolewska-Buchholz,
kierownik Pracowni Konserwacji Archiwum Toruńskiego dokonała prezentacji zasobu, a w
szczególności omówiła problemy związane z narastaniem i przechowywaniem zespołów
archiwalnych oraz z konserwacją archiwaliów i sposobami ich zabezpieczania przed
destrukcją.
 W dniu 4 grudnia Oddział II Archiwum odwiedziła grupa studentów wraz z opiekunem z
Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji UMK w
Toruniu. ZróŜnicowany pod względem terytorialnym i historycznym pokaz akt sądowych z
zasobu Archiwum wraz z omówieniem problematyki opracowywania tych akt i
udostępniania w Pracowni Naukowej, przeprowadził mgr Zbigniew Woźniak, kierownik
Oddziału II.
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 W dniu 4 grudnia zorganizowano pokaz dla grupy osób biorących udział w kursie dla
sekretarzy sądowych w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Mgr Zbigniew Woźniak
zaprezentował wybrane akta sądowe z zasobu Archiwum i omówił główne
problemy aktotwórcze w komórkach organizacyjnych instytucji wymiaru sprawiedliwości.
Ponadto zwrócił szczególną uwagę na problematykę właściwego sygnowania i opisu akt oraz
przekazywania akt sądowych do archiwów państwowych.
 W 2009 r. w Oddziale we Włocławku w ramach współpracy ze szkołami przyjęto
wycieczki dwóch grup uczniów z włocławskich szkół podstawowych. Łącznie siedzibę
Oddziału odwiedziło 34 uczniów.
Tabela 21. Przedsięwzięcia popularyzatorskie

Rodzaj

Liczba

audycje
radiowe

-

audycje
telewizyjne

6

publikacje
prasowe

10

charakterystyka waŜniejszych przedsięwzięć
W róŜnych programach telewizyjnych ukazały się łącznie 4
informacje na temat imprezy „Noc w Muzeum” (TVP Toruń,
Telewizja Kablowa Toruń, TVP Bydgoszcz).
W sierpniu dr Tomasz Dziki udzielił wywiadu telewizji „Trwam”.
W trakcie wywiadu, który dotyczył „Cudu nad Wisłą” 1920 r., a
szczególnie obrony Włocławka w sierpniu 1920 r. przed armią
bolszewicką, zaprezentowane zostały materiały archiwalne dotyczące
tego tematu, przechowywane w zasobie Oddziału we Włocławku.
 W dniu 28 grudnia mgr Adam Bieniaszewski udzielił wywiadu
Telewizji Polskiej Oddział Toruń na temat Przywileju lokacyjnego
miasta Torunia i Chełmna, w związku z rocznicą lokacji obu miast.
Dokument wraz z komentarzem mgra Bieniaszewskiego został
zaprezentowany w lokalnych wiadomościach TVP „ZbliŜenia”.
 W lokalnej prasie ukazało się łącznie 9 artykułów i wzmianek
dotyczących imprezy „Noc w Muzeum” („Nowości”, „Gazeta

Pomorska”, „Gazeta Wyborcza”).
 W dniu 31 lipca b.r. w „Gazecie Pomorskiej” ukazał się wywiad z
Beatą Herdzin, dyrektorem Archiwum pt.”Przyjdź i szukaj do woli”,
na temat poszukiwań genealogicznych w archiwach państwowych.

prezentacje
multimedialne

5

 Informacje na temat imprezy „Noc w Muzeum” zostały
umieszczone na stronach internetowych: www.naszemiasto.pl,
www.torun.pl, www.kulturalnytorun.pl, www.um.torun.pl, (Toruński
Serwis Samorządowy) oraz w portalu internetowym Nauka w Polsce:
www.naukawpolsce.pap.pl.
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5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
5.1. Centralne komisje i zespoły międzyarchiwalne
Tabela nr 22. Udział w pracach centralnych komisji i zespołów międzyarchiwalnych

nazwa komisji / zespołu

liczba uczestników
1

Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji

mgr Piotr Robaczewski

5.2. Zebrania naukowe
W związku z remontem sali konferencyjno-wystawowej w roku 2009 nie udało się
zrealizować wszystkich zaplanowanych zebrań naukowych.
Tabela nr 23.

liczba referatów i
komunikatów

Posiedzenie

Tematyka

1.
12.02.2009.

Dyskusja nad projektem nowej ustawy archiwalnej: Prawo
o postępowaniu z dokumentacją i o archiwach.

-

2.
11.12.2009.

1. Stan zachowania źródeł archiwalnych do dziejów Ziemi
Dobrzyńskiej w XIX wieku a badania regionalne.
Z warsztatu archiwisty i historyka; ref. dr Tomasz Dziki.

2

2. Konserwacja 12 rysunków niezrealizowanych projektów
przebudowy Ratusza Staromiejskiego w Toruniu z XVIII i
XX wieku z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu
(praca dyplomowa); prezentacja: mgr Michał Witkowski.

5.3. Rada naukowo-programowa
5.4. Komisja metodyczna
Tabela nr 25.

Posiedzenie Tematyka
1.Wstęp do zespołu: Zbiory Kartograficzne miasta Grudziądza II poł. XVIII w.-ok.
1960 r.; oprac. dr Witold Szczuczko, rec. mgr Lucyna Pomerenke.
21.01.2009. 2. Przydział nowoprzyjętych zespołów do grup wg zasad uproszczonego
opracowania; ref. mgr Artur Nogaj i dr Tomasz Dziki.
3. Problemy przynaleŜności zespołowej akt sądowych przejętych w 2008 r. z sądów
toruńskich; ref. mgr Piotr Robaczewski.
4. Omówienie projektu zarządzenia dot. brakowania dokumentacji z archiwów
państwowych; ref. mgr Piotr Robaczewski.
5. Przedstawienie planów pracy oddziałów AP Toruń w zakresie opracowania
zasobu.

1.
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1. Informacja do zespołu: Rada Narodowa Miasta i Gminy w Lubrańcu z lat 19731990; oprac. Janina Łazarska, rec. mgr Anna Bieniaszewska,
07.05.2009. 2. Informacja do zespołu: Rada Narodowa Miasta i Gminy w Kowalu z lat 19731990 [2004]; oprac. Janina Łazarska, rec. mgr Anna Bieniaszewska,
3. Wstęp do zespołu: Naczelny Lekarz Uzdrowiska w Ciechocinku z lat [1968] 19692005 [2006]; mgr Robert Górski, rec. mgr Adam Bieniaszewski.
1. Informacja do zespołu: Rada Narodowa Miasta i Gminy w Wąbrzeźnie z lat 19863.
1990; mgr Łukasz Roszczynialski, rec. mgr Anna Bieniaszewska,
03.07.2009. 2. Informacja do zespołu: Urząd Gminy w Wąbrzeźnie z lat 1976-1985; mgr Łukasz
Roszczynialski, rec. mgr Anna Bieniaszewska,
3. Informacja do zespołu: Urząd Miasta i Gminy w Wąbrzeźnie z lat 1986-1989; mgr
Łukasz Roszczynialski, rec. mgr Anna Bieniaszewska.
4. BieŜące sprawy związane z nabytkami do zasobu APT.
1.Wstęp do inwentarza zespołu akt: Komisja Zdrojowa w Ciechocinku z lat 19354.
1970; oprac. mgr Robert Górski; rec. mgr Adam Bieniaszewski,
22.10.2009. 2. Informacja do inwentarza zespołu akt: Zarząd Państwowego Uzdrowiska
w Ciechocinku z lat 1929-1953; oprac. mgr Robert Górski; rec. mgr Adam
Bieniaszewski,
3. Informacja do inwentarza zespołu akt: Rada Narodowa Miasta i Gminy
w Radziejowie Kujawskim województwo włocławskie z lat 1973-1990; oprac.
Janina Łazarska; rec. mgr Anna Bieniaszewska,
4. Informacja do inwentarza zespołu akt: Rada Narodowa Miasta i Gminy w
Lubieniu Kujawskim województwo włocławskie z lat 1973-1990; oprac. Janina
Łazarska; rec. mgr Anna Bieniaszewska,
5. Informacja do inwentarza zespołu: Zbiór dokumentów papierowych z lat 1644,
1656, 1802; oprac. mgr Robert Górski; rec. dr Witold Szczuczko,
6. Wstęp do inwentarza zespołu akt: Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego
i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970; oprac. Tomasz Michalski,
rec. mgr Zbigniew Woźniak.

2.

5.5. Komisja archiwalnej oceny dokumentacji
Tabela nr 26.

Posiedzenie

Tematyka

1.

1. Wniosek Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku o
brakowanie z własnego zasobu dokumentacji wyłączonej w trakcie opracowania
akt Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku z lat 1975-1990, określonej
jako nieprzydatna.

18.03.2009.
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2.
6.11.2009.

1. Zmiany w składzie Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji.
2. Powołanie pod nadzór następujących instytucji:
- Aresztu Śledczego w Toruniu
- Aresztu Śledczego w Chełmnie
- Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu
- Zakładu Karnego we Włocławku
- Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
3. Wyłączenie spod nadzoru następujących instytucji:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu Oddział we Włocławku
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we
Włocławku
- Kujawskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego we Włocławku
Sp.z o.o.
4. Ekspertyza dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Ocena
dokumentacji proponowanej do wydzielenia jako materiał archiwalny.
5. Ekspertyza dokumentacji w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Delegatura
w Toruniu.Propozycja przejęcia dokumentacji związanej ze sprawozdawczością
statystyczną słuŜby zdrowia na terenie byłego województwa toruńskiego i
obecnie województwa kujawsko-pomorskiego.
6. Ekspertyza dokumentacji wytworzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z lat 1993-1998, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Włocławku z lat 19931998, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Bydgoszczy z lat 1993-1998.
7. Przejęcie dokumentacji po Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek” w
Toruniu z lat 1932-1939.

5.6. Komisja zakupu archiwaliów
Tabela nr 27.

liczba obiektów
zakupionych

Posiedzenie Tematyka
1.

Zakup Albumu ze zdjęciami przedstawiającymi budowę
mostu drogowego w Toruniu w latach 1928-1934.

1

2.

Zakup fotografii przedstawiającej wysadzony most kolejowy
w Toruniu w roku 1939.

1
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5.7. Konferencje naukowe
Tabela nr 28. Konferencje z udziałem przedstawicieli archiwum

Rodzaj konferencji
Krajowe

Międzynarodowe

Tematyka

liczba
referatów

 W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną we
Włocławku dnia 23 czerwca
dr Tomasz Dziki
przeprowadził zajęcia - prelekcję pod tytułem "Sposoby i
metody poszukiwania dokumentów świadczących o
istnieniu rodu i jego przodków". Wykład odbył się w
ramach
projektu
pod
tytułem "Moje
drzewo
genealogiczne", który realizowany jest przez Bibliotekę
Publiczną we Włocławku przy wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu.

1

W dniu 19 IX dr Tomasz Dziki wygłosił referat pt. "Akta
niemieckich władz okupacyjnych w zasobie Archiwum
Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku". Referat
został wygłoszony na otwarciu wystawy czasowej pt.
"Pamiątki września 1939 roku w zbiorach Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku", którą
zorganizowano w Muzeum Historii Włocławka.

1

W dniu 18 listopada dr Tomasz Dziki, podczas obchodów
135-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Piotrkowie
Kujawskim, wygłosił referat p.t. "Z dziejów bankowości
spółdzielczej w Królestwie Polskim w XIX wieku".

1

-

-

5.8. Projekty badawcze
-
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5.9. Współpraca w zakresie archiwoznawstwa
1. z archiwami
2. z instytucjami naukowymi

 Pracownicy Archiwum w 2009 roku prowadzili zajęcia z zakresu archiwoznawstwa
i profilaktyki konserwatorskiej dla studentów Instytutu Historii i Archiwistyki w Toruniu:
-mgr Beata Herdzin –zajęcia z zakresu udostępniania dla Podyplomowego Studium
Archiwistyki, zajęcia z zakresu metodyki opracowania akt spraw dla studentów
archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną (1 grupa).
-mgr Joanna Konkolewska-Buchholz – Współpraca z Instytutem Historii i Archiwistyki
UMK (zajęcia dla studentów III i V roku Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
Współczesną
–
„Profilaktyka
i
przechowywanie
zasobu
archiwalnego”;
dla uczestników Podyplomowego Studium Archiwistyki „Przechowywanie i ochrona
archiwaliów”).
-mgr Marzena Kamińska – zajęcia dla studentów archiwistyki z zakresu profilaktyki
konserwatorskiej.
3. z instytucjami polonijnymi
-

5.10. Publikacje
Tabela nr 29. Publikacje drukowane

rodzaj publikacji

opis publikacji

KsiąŜki autorskie

M. Wyszomirska, Między obroną wolności a naprawą państwa.
Rzeczypospolita jako przedmiot polemik politycznych w dobie
Augusta III (1734-1763 ). Warszawa 2009

KsiąŜki wydane pod
redakcją naukową
pracowników archiwum

A.S. Dembowski, Co to jest wolność?, Quid est libertas?
Questio ab Asiatico investigate curioso Lectori exhibita, wstęp i
oprac. A. Perłakowski, M. Wyszomirska. Kraków 2008 / wyd.
2009/.

Edycje źródeł

Katalogi wystaw

-

-
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Artykuły

T. Dziki, Z dziejów włocławskich fabryk cykorii (do 1939 r.),
„Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 23, Włocławek 2009.
T. Dziki w 2009 roku współpracował z „Tygodnikiem
Kujawskim”. Na łamach tego czasopisma ukazało się
kilkadziesiąt artykułów jego autorstwa, popularyzujących
wiedzę historyczną o regionie.
R. Górski, O udostępnianiu akt proweniencji prywatnej słów
kilka, „Problemy Archiwistyki” nr 4 (4) 2009.
R. Górski, Straty archiwów rodzinno-majątkowych, bibliotek, i
muzealiów na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w
okresie okupacji, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t.23,
Włocławek 2009.
R. Górski, Archiwa osobiste. Problemy gromadzenia,
opracowania i udostępniania, „Problemy Archiwistyki” nr 2 (2)
2009, s. 22-30.
M. Gruszczyńska, Straty wojenne w dokumentacji urzędów
administracji państwowej i samorządowej z terenu Kujaw i
ziemi dobrzyńskiej, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 23,
Włocławek 2009.
M. Gruszczyńska, E. Celińska, „Czerniewice – zespół dworski
(s. 89-112); „Dąbrówka – zespół dworski” (s. 113-132); „Kępka
Szlachecka – zespół dworski” (s. 133-154); „Śmiłowice – zespół
dworski” (s. 205-240), [w:] Materiały do dziejów rezydencji w
Polsce. Kujawy wschodnie, t. 1, cz. 4.
B.
Herdzin,
Działalność
edukacyjno-popularyzatorska
Archiwum Państwowego w Toruniu, [w:] Toruńskie
Konfrontacje Archiwalne, T.1: Archiwistyka na uniwersytetach,
archiwistyka w archiwach, Toruń 2009, s.225-234.
M. Wyszomirska, Konflikt między szlachtą a duchowieństwem
katolickim w Rzeczypospolitej w okresie rządów Augusta II
Wettyna, [w:] Religia i polityka: kwestie wyznaniowe i konflikty
polityczne w Europie XVIII w., pod red. L Harc i G. Wąs, Acta
Universitatis Wratislaviensis, No 3148, Historia CLXXVIII,
Wrocław 2009, s. 415-424.
M. Wyszomirska, Między Francją, Prusami a Rosją. Orientacje
głównych stronnictw politycznych czasów Augusta II [w:]
Staropolski
ogląd
świata.
Rzeczpospolita między
okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń kontaktów, pod
red. F. Wolańskiego i R. Kołodzieja, Toruń 2009, s. 258-273.

Recenzje

A. Grześkowiak – Krwawicz, Regina Libertas. Wolność w
polskiej myśli politycznej XVIII wieku, „Studia Historyczne”,
R. LII, 2009, cz. 1 (205), s. 75-78, [rec.] M. Wyszomirska.
-
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Tabela nr 30. Publikacje multimedialne

5.11. Podnoszenie kwalifikacji kadry

1. habilitacje 2. doktoraty –
Mgr Robert Górski uczestniczył w studium doktoranckim zorganizowanym przy Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych.
3. podyplomowe studia archiwistyki
4. staŜe -

5.12. Udział we władzach instytucji naukowych i kulturalnych.

Tabela nr 31.

nazwa instytucji

przedstawiciel archiwum

Funkcja

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Mgr Beata Herdzin

Członek Rady
Programowej
Muzeum

Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Dr Tomasz Dziki

Przewodniczący
Sekcji Nauk
Historycznych

Polskie Towarzystwo
Oddział we Włocławku

Historyczne Dr Tomasz Dziki
Mgr Beata Herdzin

Stowarzyszenie Archiwistów
Polskich Oddział w Toruniu

Wiceprezes
Oddziału
Wiceprezes
Oddziału

Dr Tomasz Dziki

5.13. Inne przedsięwzięcia, nieuwzględnione powyŜej
-
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Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

6. PUBLIKACJE
6.1. WaŜniejsze publikacje własne
Tabela nr 32.

Autor

Tytuł

-

miejsce i rok rodzaj

-

wydania

publikacji

-

-

6.2. WaŜniejsze prace wydawnicze w toku
6.3. Nakłady na działalność wydawniczą
- zł

7. PRZECHOWALNICTWO DOKUMENTACJI
7.1. Rozmiar zasobu dokumentacji niearchiwalnej
Tabela nr 34. Rozmiar dokumentacji ogółem i nabytków

Rozmiar łączny na koniec roku
sprawozdawczego
odpłatnie

nieodpłatnie

nabytki w roku sprawozdawczym

odpłatnie

nieodpłatnie

mb

j.

mb

j.

mb

j.

mb

j.

osobowa

152,12

27641

0

0

21,18

3256

0

0

płacowa

138,10

2479

0

0

17,03

234

0

0

inna

310,14

7656

0

0

40,22

735

0

0

RAZEM

600,36

33551

0

0

78,43

4225

0

0

7.2. Wartość kontraktów na przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej
48.741 zł
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7.3. Depozyty
Tabela nr 35. Rozmiar depozytów i wartość kontraktów

Podmiot deponujący

Wartość kontraktu

1. „Safab” Sp. z o. o. w Toruniu

400 zł.

2. Lekarsko-Dentystyczna Spółdzielnia Pracy „Stomed” w
likwidacji w Toruniu

1460 zł.

3. Spółdzielna Pracy Transportu i Usług „Transmlecz” w

12536 zł.

likwidacji we Włocławku
4. Zakład Blacharsko-Instalacyjny Władysław śurański w
Grudziądzu

1900 zł.

5. „Euro Logistik Poznań” w Poznaniu

700 zł.

6. „Metron Tools” w likwidacji w Grudziądzu

4824 zł.

7. „Fabryka Porcelany” Sp. z o. o. w likwidacji w Poznaniu

22521 zł.

8. Spółdzielnia Kółek Rolnicznych w NieŜywięciu

4390 zł.

W roku sprawozdawczym 2009, wykonano łącznie 317 kwerend związanych z przechowalnictwem
dokumentacji osobowo-płacowej:
1. kwerendy dotyczące wypoŜyczania akt do instytucji - 18,
2. kwerendy dla instytucji krajowych - 59,
3. kwerendy dla osób prywatnych - 237,
4. kwerendy dla osób prywatnych z zagranicy - 3.

8. KADRY
8.1. Stan zatrudnienia
Tabela nr 36.
AP – centrala
↓rodzaj działalności ↓
Archiwalna

etaty
13

Oddział
we Włocławku
Zatrudnienie
osoby
etaty
osoby
13
6,5
7

Naukowa

0

0

0

0

Konserwacja

2

2

1

1

Administracja

4

4

0

0

Obsługa

4

4

1,5

2

Razem:

23

23

9

10

OGÓŁEM:

32

33

AP centrala + Oddziały
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8.3. Stan wykształcenia pracowników
Tabela nr 37.
Studia wyŜsze
archiwistyczne

studia podyplomowe

historyczne

10

inne

6

archiwistyczne

3

historyczne

7

inne

0

5

8.4. StaŜyści, praktykanci, wolontariusze
Tabela nr 38.
liczba

czas pracy

osób
staŜyści

4

63

praktykanci

8

24

wolontariusze

5

18

RAZEM
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9. SYTUACJA LOKALOWA, PRACE BUDOWLANE, FUNDUSZE
POZABUDśETOWE
9.1. Rezerwa magazynowa
Tabela nr 39.

Centrala AP
Oddział I

Oddział II

Oddział
we Włocławku

Powierzchnia magazynowa
niezajęta przez akta
MetraŜ wolnych półek

*

brak

ok. 20 m2

*

ok. 385 mb.

ok. 1270 mb.

MetraŜ półek potrzebnych
do zagospodarowania
wolnej powierzchni

*

-

ok. 100 mb.

* Dane dla Oddziału I zostaną podane po przemieszczeniu zasobu staropolskiego do
wyremontowanego i wyposaŜonego w regały kompaktowe magazynu w centrali
Archiwum.
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9.2. Obiekty uŜytkowane
Tabela nr 40.

Centrala AP
1.

2.

Oddział we Włocławku

Budynek centrali:
Toruń, Pl. Rapackiego 4

Budynek Oddziału:
Włocławek, ul. Skorupki 4

Budynek Oddziału II i III:
Toruń, ul. Idzikowskiego 6

-

9.3. Prace budowlano-remontowe
Tabela nr 41.

skala prac
1.

drobne (do 50 tys. zł)

2.

średnie (50-200 tys. zł)

3.

duŜe (powyŜej 200 tys. zł)

opis prac

Przebudowa budynku Archiwum
Państwowego w Toruniu przy
Pl. Rapackiego 4, w tym:
- Izolacja termiczna stropu
- Wzmocnienie stropów
- Odnowienie schodów
- Prace budowlane na parterze
i I piętrze budynku
- Wymiana dachówki, rynien i rur
spustowych wraz z obróbką
blacharską.
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obiekt

Archiwum Państwowe
w Toruniu
Pl. Rapackiego 4

9.4. Środki pozabudŜetowe
Tabela nr 42.

stan na początek roku
stan na koniec roku
przychody
w ciągu roku

kwota w tys. zł
202,00
153,00

Źródła przychodów:
47,00
1,60
48,70
0,90

Kwerendy
Kwerendy osobowo/płacowe
Przechowalnictwo
Odsetki

wydatki w ciągu roku

Cele wydatków:
44,30
0,40
1,50
2,60
3,00

Zakup mat. i wyposaŜenia
Zakup usług
Zakup papieru do drukarek
Zakup akces. komputerowych
Inwestycje budowlane

Dochody
własne:

29,00

Osuszanie ścian i fundamentów (system
WIGOPOL )
Prace budowlane w pomieszczeniach
magazynowych
Opłaty bankowe

Sumy na
zlecenie:

65,90
0,50

10. OGÓLNA OCENA WARUNKÓW I WYNIKÓW PRACY ARCHIWUM
W roku sprawozdawczym na działalność Archiwum decydujący wpływ miał kolejny
etap realizacji inwestycji w budynku przy Pl. Rapackiego 4. Zasób Oddziału I przez cały
rok 2009 znajdował się w Oddziale II i był udostępniany w tamtejszej Pracowni Naukowej.
Ze względu na słabo schnące ściany w magazynie archiwalnym Oddziału I, a tym samym
problemy z utrzymaniem stałych warunków klimatycznych oraz ze względu na
niesprzyjające warunki pogodowe pod koniec roku, nie zdecydowano się na
przemieszczenie zasobu z okresu staropolskiego do budynku centrali.
W 2009 roku inwestycja była realizowana w dalszym ciągu w magazynie
archiwalnym, sali konferencyjno-wystawowej, Pracowni Konserwacji oraz pozostałych
pomieszczeniach na I piętrze i parterze budynku centrali. Środki na inwestycję uzyskano z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dodatkowo w 2009 roku inwestycję
rozszerzono o: wymianę dachówki, rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską,
docieplenie stropu oraz odnowienie schodów w budynku przy Pl. Rapackiego 4.
Z własnych środków Archiwum sfinansowano zakup do budynku centrali systemu Wigopol,
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który zastąpił konieczność izolacji zawilgoconych murów zewnętrznych. Działanie systemu
ma na celu trwałe osuszenie obiektu oraz zabezpieczenie przed zawilgoceniem
spowodowanym podciąganiem kapilarnym.
Szeroki zakres prac budowlanych w roku sprawozdawczym spowodował wiele
utrudnień w funkcjonowaniu i organizacji pracy osób zatrudnionych w budynku centrali.
Jednocześnie, w związku z przesunięciem kilku pracowników do budynku przy ul.
Idzikowskiego 6, warunki pracy Oddziału II równieŜ uległy pogorszeniu. W tej sytuacji nie
była moŜliwa pełna realizacja zaplanowanych na rok 2009 działań. Niesprzyjące warunki
pracy zaistniały równieŜ dla pracowników konserwacji, którzy dodatkowo w zmniejszonej
obsadzie, nie mieli moŜliwości przeprowadzania właściwych prac w zakresie konserwacji
materiałów archiwalnych.
Trudne warunki lokalowe uniemoŜliwiły takŜe realizację działań w zakresie
popularyzacji zasobu, w tym zarówno wystaw archiwalnych, jak i pokazów oraz lekcji
archiwalnych. W tej sytuacji zdecydowano się na przygotowanie dwóch wystaw
wirtualnych związanych z wydarzeniami rocznicowymi w 2009 roku. NajwaŜniejszym
przedsięwzięciem edukacyjno-popularyzatorskim w roku sprawozdawczym była
zorganizowana we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu „Noc w Muzeum”,
podczas której przywileje lokacyjne Torunia mogło obejrzeć nawet 13 tysięcy osób.
W zakresie udostępniania zasobu ponownie zaobserwowano znaczny wzrost liczby
udostępnionych jednostek archiwalnych, jednak, co ciekawe, przy jednoczesnym spadku
liczby uŜytkowników oraz liczby odwiedzin w pracowniach naukowych. Szczególnie
widoczne było to w Oddziale we Włocławku, gdzie liczba wypoŜyczonych j.a. przekroczyła
21 tysięcy. Takie obciąŜenie Pracowni Naukowej w sposób oczywisty musiało przełoŜyć się
na inną organizację pracy Oddziału w roku sprawozdawczym.
W roku 2009 zakupiono 3 komputery typu all-in-one z multidotykowym ekranem do
trzech pracowni naukowych. W chwili obecnej uŜytkownicy mogą juŜ przeglądać na nich
bazy danych, zaś w przyszłości udostępnione zostaną takŜe skany materiałów archiwalnych.
Ponadto Archiwum nabyło 2 skanery o wymiarach A3 dla Oddziałów I i Oddziału we
Włocławku do skanowania większych formatów jednostek zamówionych przez
uŜytkowników.
Dla lepszego zabezpieczenia danych zakupiono 2 serwery typu NAS do
przechowywania plików współdzielonych przez pracowników Archiwum.
Warunki pracy w centrali Archiwum na koniec roku sprawozdawczego naleŜy ocenić
jako bardzo dobre. Dobre warunki pracy zapewnione zostały równieŜ w Oddziale we
Włocławku. Natomiast gruntowny remont w budynku Oddziału II i III w Toruniu staje się
coraz bardziej palącą koniecznością.
Na koniec naleŜy podkreślić, Ŝe w roku sprawozdawczym odnotowano ponownie
bardzo wysoką absencję spowodowaną chorobami oraz urlopem wychowawczym
pracownika, co łącznie dało stratę ponad 3,5 etatu.
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11. PRZEWIDYWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ I ZAKRES PRAC ARCHIWUM
W NASTĘPNYM ROKU
W roku 2010 planowane jest zakończenie inwestycji „Przebudowa budynku
Archiwum Państwowego w Toruniu przy Pl. Rapackiego 4”. W ostatnim etapie powstanie
łazienka dla niepełnosprawnych, dokończone zostaną prace budowlane na parterze oraz w
piwnicach, a takŜe odnowiona zostanie zewnętrzna fasada budynku.
W związku ze stabilizacją warunków klimatycznych w magazynie Oddziału I, zasób
staropolski zostanie z powrotem przemieszczony do budynku centrali. Wiązać to się będzie
z duŜym zakresem prac magazynowych zarówno w Oddziale II, jak i nowym
pomieszczeniu magazynowym Oddziału I. Przemieszczenie zasobu z Oddziału II
spowoduje opróŜnienie magazynów w budynku przy ul. Idzikowskiego 6, co pozwoli na
przejęcie dopływów i nowych zespołów akt, w duŜym stopniu do tej pory wstrzymywanych.
Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe w roku 2010 miejsce w magazynach Oddziału II moŜe ulec
zupełnemu wyczerpaniu. W tej sytuacji Archiwum musi starać się o pozyskanie środków na
realizację inwestycji związanej z przebudową tzw. sali kinowej w Oddziale II i montaŜem
regałów wysokiego składowania.
W związku z priorytetami wyznaczonymi przez Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych w pewnym zakresie zmianie ulegną kierunki działalności merytorycznej
Archiwum. Dotyczyć to będzie w szczególności Oddziału d.s. archiwów zakładowych, ale
takŜe pozostałych pracowników merytorycznych. W roku 2010 dokończone zostanie
opracowanie zespołów, nad którymi prace rozpoczęto w roku poprzednim. Jednocześnie
pracownicy Archiwum skupią się na przygotowaniu ewidencji dla zespołów i materiałów
archiwalnych nie posiadających Ŝadnych pomocy archiwalnych.
W zakresie udostępniania planowana jest organizacja większej, niŜ w roku 2009,
liczby wystaw materiałów archiwalnych oraz pokazów. Oddział I i II uczestniczyć będą w
przygotowaniu wystawy „Toruń nad Wisłą”, w ramach X Toruńskiego Festiwalu Nauki i
Sztuki.
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12. Załączniki do sprawozdania opisowego:
12.1. wykaz publikacji archiwum państwowego:
a. pomoce archiwalne: b. publikacje dokumentów, monografii oraz katalogów wystaw: c.
12.2.

inne publikacje: -

wykaz

wykonanych

prac

dokumentacyjnych,

w

tym

–

kwerend

tematycznych, z podaniem ich tematu, liczby kart dokumentacyjnych lub
rekordów:  Na polecenie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przeprowadzono wstępną
kwerendę tematyczną dotyczącą Fryderyka Chopina, w związku z planowanymi w 2010 r.
obchodami Roku Fryderyka Chopina. Ustalono, Ŝe w zasobie brak jest źródeł
bezpośrednio dotyczących kompozytora..
 Wykonano wstępną kwerendę w zasobie dotyczącą wyboru zespołów, w których
mogą znajdować się informacje na temat muzealiów, materiałów archiwalnych,
księgozbiorów lub siedzib rodowych przejętych po 1944 r. przez Skarb Państwa, bez
podwaŜalnego uregulowania kwestii własności, zgodnie z pismem Naczelnego Dyrektora
znak: DUE/844/2/09.Wytypowano łącznie 13 zespołów archiwalnych, w których
szczegółowa kwerenda zostanie zakończona w terminie do 15 marca 2010 r.

12.3. wykaz komputerowych baz danych, z podziałem na własne i opracowane
w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
BAZY NDAP
1. SEZAM – prowadzona na bieŜąco.
2. IZA – wprowadzono łącznie 3.825 nowych rekordów.
3. PRADZIAD – wpisano nowe rekordy i zaktualizowano wprowadzone dane (łącznie
755 rekordów).
4. FILMIK (wersja beta) – bez zmian.
5. SUMA – prowadzona na bieŜąco.
6. ELA – bez zmian (łącznie 657 rekordów).
7. MIKROFILM – nowe rekordy w liczbie 663 (łącznie 8.243 rekordów).
8. EWIDENCJA – prowadzona na bieŜąco (na stronie www NDAP).
9. SCRINIUM – bez zmian.
10. NADZÓR – baza prowadzona na bieŜąco.
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BAZY WŁASNE
1. AUGUST – baza danych dla korespondencji z XVIII w., 517 rekordów, baza
zamknięta.
2. KATALOG II – 8.492 rekordów. Baza danych będącą starą wersją bazy IZA ze
zwiększonym limitem opisu i tytułu z 256 znaków do wielkości memo.
3. PONPON – baza danych dla kwerend wykonanych dla Fundacji „Polsko-Niemieckie
Pojednanie”, 1.634 rekordy, baza zamknięta.
4. PETENT – baza danych rejestrująca kwerendy dla osób prywatnych w kraju.
5. LIZAK – baza danych dla akt osobowych zlikwidowanych jednostek org., baza
zamknięta ze względu na prowadzenie bazy danych EWIDENCJA na stronie NDAP.
6. CUDZOZIEMCY – 6.458 rekordów, Access, bez zmian, baza zamknięta, dane zostały
włączone do bazy IZA.
7. INSTRUMENTY KANCELARYJNE – baza danych dla akt m. Torunia z okresu
staropolskiego, 42 rekordy, bez zmian, baza zamknięta, dane przeniesione do bazy
KATALOG II.
8. PROTOKOŁY RADY M. TORUNIA – baza danych dla akt m. Torunia z okresu
staropolskiego, 159 rekordów, bez zmian, baza zamknięta, dane przeniesione do bazy
KATALOG II.

Wykaz zespołów uzupełnionych o nowe rekordy oraz zespołów wpisanych
do bazy danych IZA w Archiwum Państwowym w Toruniu (Centrala i Oddział II)
w roku sprawozdawczym 2009
Lp.
1

Nr
zespołu

Nazwa zespołu

1727 Księgi i akta gruntowe sądów w Nowym Mieście Lubawskim

Ilość
rekordów
334

z lat /1728/ 1795-2008
2

129 Sąd Obwodowy w Toruniu

1126

3

965 Urząd Gminy w Wąbrzeźnie

12

4

967 Urząd Miasta i Gminy w Wąbrzeźnie

23

5

964 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Wąbrzeźnie

41

6

962 Gminna Rada Narodowa w Wąbrzeźnie

77

7

963 Miejska Rada Narodowa w Wąbrzeźnie

89

8

966 Urząd Miejski w Wąbrzeźnie

9

794 Akta notariusza Pawła Teodora Goerigka z Brodnicy 1897-

10

799 Akta notariusza Wacława Wyczyńskiego z Brodnicy 1884-

145
5

1920
1907

35

3

11
12

607 Akta notariusza Henryka Chudzińskiego z Brodnicy 1927-

1

1932
1432 Zbiory Kartograficzne Miasta Grudziądza
Razem rekordów podstawowych

61
1917

Wykaz zespołów uzupełnionych o nowe rekordy oraz zespołów wpisanych
do bazy danych IZA w Archiwum Państwowym w Toruniu (Oddział we Włocławku)
w roku sprawozdawczym 2009
Lp.

Nr
zespołu

1

428
679
680
681
682
675
601
365
468

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwa zespołu

Ilość
rekordów

Narodowa Miasta i Gminy w Kowalu
Rada Narodowa Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim
Narodowa Miasta i Gminy w Lubrańcu
Rada Narodowa Miasta i Gminy w Nieszawie
Rada Narodowa Miasta i Gminy w Radziejowie
Miejska Rada Narodowa we Włocławku
Zbiór dokumentów papierowych
Komisja Zdrojowa w Ciechocinku
Akta rejestru handlowego i rejestru spółdzielni sądów we
Włocławku
754 Lekarz Uzdrowiska w Ciechocinku
1051 Zarząd Państwowego Uzdrowiska w Ciechocinku
1112 Naczelny Lekarz Uzdrowiska w Wieńcu Zdroju
Razem rekordów podstawowych

98
123
96
113
120
430
3
153
638
105
22
7
1908

12.4. Stan komputeryzacji informacji archiwalnej i ewentualne problemy z tym związane:
12.4.1. Liczba komputerów i rok ich zakupu oraz obecnie zainstalowany
system operacyjny

rok zakupu

liczba
komputerów

system operacyjny

2002

3

Win98

2003

3

WinXP Pro, Win 2000 Pro

2004

3

Win XP Pro, Win 2000

2005

4

Win XP Pro
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uwagi

2006

5

Win XP Pro

2007

7

Win XP Pro

2008

6

Win XP Pro

2009

4

Win XP Home, Linux
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12.4.2. rodzaje i liczba urządzeń peryferyjnych,

rok zakupu

Urządzenie

producent/model

uwagi

2002

Skaner

Plustek OpticPro PT12

Oddział III

2004

Skaner

Plustek A3U Optic Pro

Oddział II

2009

Skaner

Plustek OpticPro 320

Oddział we Włocławku

2009

Skaner

Plustek OpticPro 320

Centrala

1997

Drukarka

HP Desk Jet 690c

Centarla

1998

Drukarka

HP Desk Jet 690c

Oddział we Włocławku

2005

Drukarka

HP Laser Jet 2300n

Oddział II

2005

Drukarka

HP Laser Jet 2300

Oddział we Włocławku

2005

Drukarka

HP Laser Jet 2300

Oddział we Włocławku

2005

Drukarka

HP Photosmart 8450

Pracownia Konserwacji

2008

Drukarka

Epson LQ-2090

Centrala

2008

Drukarka

OKI B6300

Centrala

2008

Drukarka

HP 1320

Centrala
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2008

Drukarka

Brother HL 5270DN

Oddział III

2008

Drukarka

Brother HL 5270DN

Oddział we Włocławku

Uwagi dodatkowe:
PrintSerwer – 2
Aparat fotograficzny – Canon D400 + obiektyw Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono, Ŝe w roku 2006 błędnie podawano
liczbę zakupionych komputerów.

12.4.3. sieci komputerowe
12.4.4. fizyczna i logiczna charakterystyka sieci:

lokalizacja

struktura logiczna

kat.

liczba stacji
roboczych

(serwerowa, peer2peer)

Centrala

Serwerowa

5E

11

Oddział II i III

Serwerowa

5E

15

Oddział we Włocławku Serwerowa

5E

9

uwagi

12.4.5. serwery:

Rok
zakupu

urządzenie

producent/model

procesor

pamięć

system operacyjny

2006

Komputer PC

MAXDATA
Platinum 500 I

Intel XEON DDR2 400 1 Windows Serwer
Irwindale DP GB ECC reg 2003 for SBS
3,0 GHz

2009

Serwer NAS

Netgear

Intel Core 2
Duo E4700

256 MB
PC2700

Linux

Intel Core 2
Duo E4700

256 MB
PC2700

Linux

RND2150
2009

Serwer NAS

Netgear
RND2150
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Uwagi dodatkowe: -

12.4.6. Dostęp archiwum do Internetu:

lokalizacja

rodzaj

prędkość

liczba
komputerów z
dostępem do
WWW

liczba
komputerów
z dostępem do
poczty
elektronicznej

Centrala

Stały, DSL 2048 kbit/s / 256 kbit/s

11

10

Oddział II i III

Stały, DSL 1024 kbit/s / 256 kbit/s

15

14

9

8

Oddział we Włocławku Stały, DSL 1024 kbit/s / 256 kbit/s
Uwagi dodatkowe: -
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