
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 5 marca 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r. 

ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wprowadza do jej 

tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 1a 

pkt 1, art. 32 ust. 1 i art. 38, przepisów wydanych na podstawie ust. 2b oraz przepisów 

odrębnych,”; 

2)  w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „z uwzględnieniem okresu 

przechowywania wynikającego z odrębnych przepisów,”; 

3)  w art. 1 w pkt 2: 

a) w lit. b: 

– w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ustaje działalność organu 

lub jednostki organizacyjnej” zastępuje się wyrazami „trwale zaprzestają 

działalności organ lub jednostka organizacyjna”, 

–  użyte w ust. 1b dwukrotnie oraz w ust. 1d trzykrotnie wyrazy „których 

działalność ustaje” zastępuje się wyrazami „które trwale zaprzestają 

działalności”, 

– użyte w ust. 1e czterokrotnie oraz w ust. 1g wyrazy „których działalność ustała” 

zastępuje się wyrazami „które trwale zaprzestały działalności”, 

b) w lit. d wyrazy „ustania działalności organów lub jednostek organizacyjnych” 

zastępuje się wyrazami „trwałego zaprzestania działalności przez organy lub 

jednostki organizacyjne”; 

4)  w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w ust. 2 w pkt 1 w lit. i wyrazy „organów lub jednostek 
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organizacyjnych o charakterze centralnym oraz” zastępuje się wyrazami „naczelnych 

i centralnych organów władzy i administracji rządowej oraz innych centralnych 

jednostek organizacyjnych, a także”; 

5)  w art. 1 w pkt 6: 

a) w lit. a w tiret drugim: 

– w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „pkt 9” dodaje się wyrazy „i 10”, 

– w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) wykonywanie zadań z zakresu informatyzacji podległych mu 

archiwów państwowych, polegających na projektowaniu, 

wdrażaniu, eksploatacji, integracji, rozwoju i udostępnianiu im 

systemów teleinformatycznych obsługujących działalność 

archiwalną, zabezpieczaniu danych osobowych przetwarzanych 

w tych systemach, koordynowaniu tych działań oraz zapewnieniu 

możliwości wymiany danych pomiędzy tymi systemami.”, 

b) po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może powierzyć 

podległemu mu archiwum wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 

pkt 10.”,”; 

6)  w art. 1 w pkt 7, w art. 21a w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „jego wydania” zastępuje się 

wyrazami „wydania upoważnienia”; 

7)  w art. 1 w pkt 7, w art. 21a w ust. 5 wyrazy „badań, termin wydania opinii” zastępuje 

się wyrazami „opinii, termin jej wydania”; 

8)  w art. 1 w pkt 7, w art. 21b w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) w przypadku jednostki kontrolowanej w stanie likwidacji, której upadłość 

ogłoszono, w toku przekształcenia lub innych zmian organizacyjnych – 

informację o terminie wszczęcia likwidacji, ogłoszenia upadłości lub 

wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz przewidywanym terminie ich 
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zakończenia;”; 

9)  w art. 1 w pkt 7, w art. 21b w ust. 5 skreśla się wyrazy „lub uzupełnia”; 

10)  w art. 1 w pkt 7, w art. 21c: 

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy „; kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany 

wykonać zalecenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany wykonać 

zalecenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym.”; 

11)  w art. 1 w pkt 7, w art. 21c w ust. 4 po wyrazie „pisemne” dodaje się wyrazy 

„umotywowane”; 

12)  w art. 1 po pkt 7 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: 

„Art. 22a. Podmioty, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2–3a oraz ust. 2, 

w zakresie prowadzonej działalności archiwalnej mogą, na podstawie umowy 

albo porozumienia zawartych z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych 

lub właściwym archiwum państwowym, nieodpłatnie korzystać z systemów 

teleinformatycznych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 10.”;”; 

13)  w art. 1 w pkt 10, w art. 28 w ust. 1: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „należy” dodaje się wyrazy 

„w szczególności”, 

b) w pkt 7 skreśla się wyrazy „lub w przepisach odrębnych”; 

14)  w art. 1 w pkt 17, w art. 40 w ust. 1 wyrazy „o służbie cywilnej” zastępuje się 

wyrazami „ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r, poz. 

1111 oraz z 2015 r. poz. 211) i wyrazy „o pracownikach urzędów państwowych” 

zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 

państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269 oraz z 2014 r. poz. 1199)”; 
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15)  w art. 1 w pkt 17, w art. 40 w ust. 2 wyrazy „o pracownikach urzędów państwowych” 

zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 

państwowych, z wyjątkiem art. 11 i art. 12 tej ustawy”; 

16)  w art. 1: 

a) w pkt 18, w art. 43a wyrazy „tworzących niepaństwowy zasób archiwalny” 

zastępuje się wyrazami „, o których mowa w art. 42”, 

b) w pkt 19: 

– w lit. a, w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „tworzących 

niepaństwowy zasób archiwalny” zastępuje się wyrazami „, o których mowa 

w art. 42,”, 

– po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Materiały archiwalne, o których mowa w art. 42, mogą stać się 

własnością Państwa, z następstwami określonymi w ust. 1, decyzją 

właściwych organów niepaństwowych jednostek organizacyjnych. 

3. Materiały archiwalne, o których mowa w art. 42, mogą być 

przekazywane w depozyt archiwom państwowym.”,”, 

– w lit. b, w ust. 4 skreśla się wyrazy „jednostek organizacyjnych”; 

17)  w art. 1 w pkt 19 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

 „…) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z chwilą trwałego zaprzestania działalności przez jednostkę 

organizacyjną, o której mowa w art. 42, jej materiały archiwalne stają się 

własnością Państwa, wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego 

i podlegają przekazaniu do właściwej jednostki państwowej sieci 

archiwalnej wskazanej decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów 

Państwowych.”,”; 

18)  w art. 1 w pkt 20, w ust. 3 skreśla się wyrazy „od podatku od nabycia praw 

majątkowych oraz”; 
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19)  w art. 2 w pkt 3 wyraz „niearchiwalnej” zastępuje się wyrazami „innej niż stanowiąca 

materiały archiwalne, zwanej dalej „dokumentacją niearchiwalną””; 

20)  w art. 8 w ust. 1 wyrazy „których działalność ustała” zastępuje się wyrazami „które 

trwale zaprzestały działalności”. 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i uchwalił do niej 20 poprawek. 

W nowelizowanym art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawodawca przesądza, iż dokumentacja 

stanowiąca materiały archiwalne przekazywana jest niezwłocznie po upływie 25 lat od jej 

wytworzenia do właściwego archiwum państwowego, z zastrzeżeniem wymienionych 

przepisów. Posługując się techniką „z zastrzeżeniem” ustawodawca prawdopodobnie 

próbował określić relacje między wskazanym przepisem, a innymi przepisami dotyczącymi 

przekazywania dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne do archiwum państwowego 

i wskazać, iż w innych przepisach sformułowane są wyjątki od zasady, albo jej 

uszczegółowienia. Mając na względzie technikę, którą posłużono się w przepisie trudno 

uznać, iż cel ten ustawodawca zrealizował prawidłowo. Posługiwanie się techniką 

„z zastrzeżeniem” nie rozwiązuje problemu relacji między przepisami. Technika ta jest 

bowiem obarczona wadą niejednoznaczności. Sformułowanie „z zastrzeżeniem” może być 

bowiem rozumiane jako wskazanie, iż w innym przepisie znajduje się wyjątek od zasady 

(norma wyłączająca stosowanie normy zawartej w interpretowanym przepisie) albo, 

że w innym przepisie należy szukać uszczegółowienia interpretowanej normy. W związku 

z niejednoznacznością tego rodzaju odesłania mogą pojawić się pytania o jego skutek 

(czy zastosowanie przepisu, do którego ustawodawca „zastrzeżeniem” odsyła, oznacza, 

iż normy zakodowanej w art. 5 ust. 1 pkt 1 nie będzie się stosowało, czy też, że interpretując 

art. 5 ust. 1 pkt 1 należy uwzględnić przepisy, do których on w taki sposób odsyła). Ponadto 

analiza nowelizowanego art. 5 ust. 1 pkt 1 prowadzi do wniosku, iż ustawodawca posłużył się 

w nim określeniem „z zastrzeżeniem” w dwóch różnych znaczeniach, co jest niezgodne 

z § 10 Zasadami techniki prawodawczej (ZTP; nakaz zachowania konsekwencji 

terminologicznej) oraz może w przyszłości utrudniać interpretację nowelizowanej ustawy. 

Za zgodne z ZTP nie może być uznane również odesłanie do bliżej nieokreślonych przepisów 

odrębnych (jakichkolwiek przepisów). Mając powyższe na względzie Senat uchwalił 

poprawkę nr 1. W poprawce tej proponuje się rezygnację z odsyłania do innych przepisów, 

uznając za oczywiste, iż analizowany przepis ma charakter generalny, a w następstwie, 

że norma w nim zakodowana będzie mogła być uściślona albo wyłączona innym 

rozstrzygnięciem prawodawcy. 
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Posłużenie się w nowelizowanym art. 5 ust. 1 pkt 2 odesłaniem do bliżej nieokreślonych 

przepisów odrębnych narusza § 156 ZTP. Co więcej oczywiste jest, że okres przechowywania 

dokumentacji określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze 

dokumentacji musi być zgodny z przepisami, nie ma więc potrzeby dodatkowo tego 

podkreślać (poprawka nr 2). 

W związku z dodawanymi art. 5 ust. 1a, 1b, 1d, 1e i 1g nasuwało się pytanie o relację 

terminologiczną pomiędzy sformułowaniami „ustanie działalności” i „zaprzestanie 

wykonywania działalności” („zaprzestanie działalności”). Pierwszym z nich posłużono się 

w dodawanych do art. 5 ust. 1a, 1b i 1d oraz w nienowelizowanym art. 44 ust. 1, drugim zaś 

w nienowelizowanym art. 51p ust. 5. Co więcej, pierwszym z określeń ustawodawca posłużył 

się tylko w jednym przepisie rangi ustawy (art. 44 ust. 1 nowelizowanej ustawy), drugim zaś 

posługuje się on powszechnie w celu nazwania sytuacji, w której określony podmiot 

„przestaje” działać (przy czym określenie to jest zazwyczaj poprzedzane przysłówkiem – 

trwale bądź czasowo). Senat uznał, iż ustawodawca mówiąc o ustaniu działalności używa 

tego określenia w znaczeniu „trwałe zaprzestanie działalności”. Mając na uwadze § 10 ZTP 

oraz dążąc do zapewnienia spójności terminologicznej w obrębie ustawy oraz systemu 

prawnego, uchwalono poprawki nr 3, 17 i 20. 

W związku z nowelizowanym art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. i nasuwało się pytanie, 

co ustawodawca rozumie przez „organy lub jednostki organizacyjne o charakterze 

centralnym”. Uznano, iż wolą ustawodawcy było – analogicznie jak to uczyniono 

w nienowelizowanym art. 25 ust. 2 – odniesienie przepisu do „naczelnych i centralnych 

organów władzy i administracji rządowej oraz innych centralnych jednostek 

organizacyjnych”. Mając powyższe na względzie oraz kierując się § 10 ZTP uchwalono 

poprawkę nr 4. 

Poprawki nr 5 i 12 mają umożliwić Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych 

wykonywanie i finansowanie scentralizowanych działań z zakresu informatyzacji sieci 

podległych mu 33 archiwów państwowych. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych nie 

tylko koordynowałby te działania, ale też zapewniał możliwość wymiany danych pomiędzy 

systemami teleinformatycznymi. Przewiduje się, iż Naczelny Dyrektor Archiwów 

Państwowych będzie mógł powierzyć wszystkie zadania związane z informatyzacją lub ich 

część wskazanemu przez siebie archiwum państwowemu. Na podstawie umowy albo 

porozumienia z systemów teleinformatycznych będą mogły korzystać również jednostki 
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spoza sieci archiwów państwowych, działające w obszarze narodowego zasobu archiwalnego. 

Skutkiem zaproponowanego rozwiązania będzie optymalizacja kosztów budowy i utrzymania 

systemów teleinformatycznych. Przyczyni się ono także do stworzenia jednolitej, 

scentralizowanej platformy do wymiany informacji o zasobach archiwalnych stanowiących 

cały narodowy zasób archiwalny. Jednocześnie usunięte zostaną wątpliwości dotyczące 

możliwości finansowania ze środków będących w dyspozycji Naczelnego Dyrektora 

Archiwów Państwowych projektów informatycznych, których wyniki będą wykorzystywane 

przez podległe Dyrektorowi archiwa państwowe.  

Sposób sformułowania dodawanego art. 21a ust. 3 pkt 1 sugeruje, iż upoważnienie do 

przeprowadzenia kontroli określać będzie datę wydania wydającego upoważnienie, a nie datę 

wydania upoważniania. W związku z tym proponuje się przyjęcie poprawki nr 6. 

W związku z dodawanym art. 21a ust. 5 nasuwało się pytanie, czy wolą ustawodawcy 

jest, aby biegły powołany w toku kontroli, zawsze w celu wydania opinii musiał 

przeprowadzać badania. Zdaniem Senatu, lepsze – bardziej elastyczne, umożliwiające 

w szczególności odwołanie się do specjalistycznej wiedzy biegłego, bez konieczności 

przeprowadzania przez niego badań – byłoby rozwiązanie przewidujące, iż Naczelny 

Dyrektor Archiwów Państwowych powołując biegłego określa zakres i przedmiot opinii. 

Biegły przeprowadzałby badania jedynie wówczas, gdy byłoby to konieczne ze względu na 

przedmiot opinii. Rozwiązanie to wprowadzono poprawką nr 7. 

W dodawanym  art. 21b ust. 2 pkt 9, określając treść protokołu kontroli wskazano, 

iż w przypadku jednostki kontrolowanej w stanie likwidacji, upadłości, w toku 

przekształcenia lub innych zmian organizacyjnych w protokole zamieszcza się informację 

o terminie rozpoczęcia likwidacji, postawienia w stan upadłości lub wprowadzenia zmian 

organizacyjnych oraz przewidywanym terminie ich zakończenia. Formułując ten przepis nie 

uwzględniono terminologii nienowelizowanych art. 51e, art. 51f ust. 2 oraz art. 51p ust. 1 

oraz dodawanego art. 44 ust. 1a. Kierując się § 10 ZTP (nakaz zachowania konsekwencji 

terminologicznej) oraz § 9 ZTP (nakaz posługiwania się w ustawie siatką terminologiczną 

ustawy podstawowej dla danej dziedziny spraw; w odniesieniu do problematyki upadłości 

aktem podstawowym jest ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

i naprawcze), uchwalono poprawkę nr 8. 

W dodawanym art. 21b ust. 5 przewidziano, iż w przypadku stwierdzenia, że 

zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są zasadne w całości lub w części, 
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kontroler zmienia lub uzupełnia protokół kontroli. Pojęcie „uzupełnia” mieści się w szerszym 

zakresowo pojęciu „zmiana”. Zmiana protokołu swoim zakresem obejmowała będzie 

zarówno dodanie czegoś do protokołu, skreślenie (wyeliminowanie) w nim czegoś, jak 

i nadanie nowej treści jego fragmentowi. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN 

zmiana oznacza fakt, że coś staje się inne niż dotychczas. Niewątpliwie uzupełnienie 

protokołu skutkuje tym, iż będzie on inny niż wcześniej. Powyższą tezę uzasadnia również 

treść dodawanego art. 21b ust. 6. W przepisie tym ustawodawca posłużył się wyrazem 

„zmiana” w znaczeniu obejmującym również uzupełnienie (dodanie). Nie napisano w nim 

bowiem, iż w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń kontroler pozostawia protokół bez 

zmian i uzupełnień. W przepisie tym słusznie poprzestano na „zmianach”.  Mając powyższe 

na względzie oraz uwzględniając, że wyraz „zmiana” musi oznaczać to samo zarówno 

w art. 21b ust. 5, jak i ust. 6 (§10 ZTP), uchwalono poprawkę nr 9. 

Zamieszczenie w dodawanym art. 21c ust. 3 (jako część zadania po średniku) przepisu 

statuującego normę nakazującą kierownikowi jednostki kontrolowanej wykonanie zaleceń 

zawartych w wystąpieniu pokontrolnym może skutkować w przyszłości wątpliwościami 

interpretacyjnymi. Przepis ten zamieszczono bowiem bezpośrednio (w tej samej jednostce 

redakcyjnej) po regulacji nakazującej przekazywanie wystąpienia pokontrolnego 

kierownikowi jednostki kontrolowanej również w przypadku, gdy odmówił on podpisania 

protokołu kontroli. W następstwie – stosując w procesie wykładni wskazówkę interpretacyjną 

wynikającą z § 23 ust. 3 ZTP – należałoby przyjąć, iż obowiązek wykonywania zaleceń 

pokontrolnych dotyczyłby tylko sytuacji gdy nie podpisano protokołu kontroli. Dążąc do 

wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych i wyrażenia intencji prawodawcy w sposób 

jednoznaczny, uchwalono poprawkę nr 10. W poprawce proponuje się zamieszczenie 

budzącego wątpliwości przepisu w strukturze w art. 21c, w odrębnej jednostce redakcyjnej, 

we właściwym dla tego rozstrzygnięcia miejscu. 

Poprawka nr 11 zmierza do tego, aby dodawany art. 21c ust. 4 stanowił 

o umotywowanych zastrzeżeniach do oceny i zaleceń zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym. Zaproponowane rozwiązanie jest analogiczne do przewidzianego 

w dodawanym art. 21b ust. 3. W przepisie tym ustawodawca, statuując prawo kierownika 

jednostki kontrolowanej do zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, 

nakazuje umotywowanie tych zastrzeżeń. 
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Nowelizując art. 28 ust. 1 w pkt 7 ustawodawca odesłał do bliżej nieokreślonych 

przepisów odrębnych. Tego rodzaju odesłanie jest niezgodne z § 156 ZTP. Fakt, iż błąd ten 

popełniono również w dzisiaj obowiązującym pkt 7, nie uzasadnia jego powtarzania. 

Zdaniem Senatu celem odesłania do niezidentyfikowanych przepisów było de facto otwarcie 

katalogu zadań archiwów państwowych. Skoro ustawodawca nie zdecydował się na 

sformułowanie zamkniętego katalogu, uznając iż mogą się pojawić w systemie prawnym 

przepisy określające zadania archiwów inne niż wymienione w katalogu, należy wprost 

poinformować adresatów, iż formułowany katalog ma charakter otwarty (dzisiaj 

obowiązujący przepis posługuje się techniką „w szczególności”). Mając powyższe na 

względzie uchwalono poprawkę nr 13. 

Poprawka nr 14 ma na celu zapewnienie zgodności nowelizowanego art. 40 ust. 1 

z § 156 ZTP. W poprawce proponuje się, aby przepis odsyłał do konkretnych aktów, a nie 

przepisów określonych przedmiotowo. 

Nowelizowany art. 40 ust. 2 stanowi m.in., iż do pracowników naukowych 

zatrudnionych w archiwach będzie się stosować w szczególności art. 60 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (przepis ten określa zasady wynagradzania 

pracownika naukowego w okresie zawieszenia go w pełnieniu obowiązków oraz w przypadku 

jego tymczasowego aresztowania). Jednocześnie ustawodawca przesądza, że w zakresie zasad 

wynagradzania pracowników naukowych archiwów będzie się stosować przepisy ustawy 

z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. W związku z tym, że 

zasady wynagradzania w okresie zawieszenia oraz tymczasowego aresztowania mieszczą się 

w zasadach wynagradzania jako takich oraz uwzględniając, iż ustawa o pracownikach 

urzędów państwowych inaczej niż ustawa o instytutach badawczych reguluje problematykę 

wynagrodzenia w czasie zawieszenia i tymczasowego aresztowania (art. 11 i art. 12 ustawy 

o pracownikach urzędów państwowych), pojawiła się wątpliwość o intencję prawodawcy, 

który w odniesieniu do tego samego nakazuje adresatom stosować różne normy (z jednej 

strony stosowany ma być art. 60 ustawy o instytutach badawczych, z drugiej zaś przepisy 

o urzędnikach urzędów państwowych). W analizowanym przypadku należy mówić 

o wewnętrznej sprzeczności art. 40 ust. 2 w zakresie zasad określenia wysokości 

wynagrodzenia zawieszonego lub tymczasowo aresztowanego pracownika naukowego. Skoro 

ustawodawca przyjął, iż w odniesieniu do pracownika naukowego zatrudnionego w archiwum 

stosowany będzie art. 60 ustawy o instytutach badawczych, jednocześnie powinien on 
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ograniczyć odesłanie do ustawy o pracownikach urzędów państwowych w zakresie zasad 

wynagradzania. Z zakresu odesłania powinny być wyłączone art. 11 i art. 12 ustawy 

o pracownikach urzędów państwowych. Mając to na uwadze uchwalono poprawkę nr 15.  

Kierując się § 10 ZTP, należy ujednolicić terminologię art. 42 i art. 43 

(nienowelizowanych), art. 43a (dodawanego) oraz art. 44 (nowelizowanego) w zakresie 

posługiwania się pojęciem „ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny”. W każdym 

z wymienionych przepisów ustawodawca odnosząc się do ewidencjonowanego 

niepaństwowego zasobu archiwalnego stosuje inną technikę. W art. 42 mowa jest 

o „ewidencjonowanym niepaństwowym zasobie archiwalnym”, w art. 43 o „materiałach 

archiwalnych, o których mowa w art. 43”, w art. 43a i w art. 44 ust. 1a o „materiałach 

archiwalnych tworzących niepaństwowy zasób archiwalny”, w art. 44 ust. 2 i 3 

o „materiałach, o których mowa w art. 42”, zaś w art. 44 ust. 4 o „materiałach archiwalnych 

jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 42” (poprawka nr 16). 

Nowelizując art. 47 ust. 3 ustawodawca pozostawił w tym przepisie zwolnienie od 

nieistniejącego już w polskim porządku prawnym podatku od nabycia praw majątkowych. 

Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych został uchylony 

z dniem 1 stycznia 1976 r. ustawą z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej. Jak można 

się domyślać, zapewne wolą ustawodawcy było, aby przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa, 

w drodze umowy sprzedaży, własności materiałów archiwalnych wchodzących w skład 

nieewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego wolne było od podatku od 

czynności cywilnoprawnych. W związku z tym, iż w przypadku umowy sprzedaży obowiązek 

podatkowy ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od 

czynności cywilnoprawnych) oraz mając na względzie, iż Skarb Państwa zwolniony jest 

z podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 8 pkt 5 ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych), Senat poprawką nr 18 proponuje, aby art. 47 ust. 3 zwalniał wyłącznie 

od opłat notarialnych. 

W art. 2 pkt 3, art. 4 i art. 5 rozpatrzonej ustawy posłużono się sformułowaniem 

„dokumentacja niearchiwalna” będącym skrótem określenia „dokumentacja inna niż 

stanowiąca materiały archiwalne”. Skrót jest środkiem techniki prawodawczej 

o ograniczonym skutku i możliwości stosowania. Wprowadza się go na potrzeby konkretnego 

aktu i tylko w tym akcie może być on stosowany. Błędem jest posługiwanie się skrótem 

w innym akcie niż ten, na potrzeby którego został on wprowadzony. Jeśli ustawodawca chce 
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posłużyć się w akcie prawnym skrótem, musi go do tego aktu „wprowadzić”. Skrót 

„dokumentacja niearchiwalna” został wprowadzony w nowelizowanym art. 5 ust. 1 pkt 2 

na potrzeby ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a nie na potrzeby 

przepisów przejściowych i dostosowujących ustawy nowelizującej. W związku z tym, jeżeli 

ustawodawca chce się posłużyć skrótem „dokumentacja niearchiwalna” w przepisach 

przejściowych, w art. 2 pkt 3 należy taki skrót wprowadzić (poprawka nr 19). 

 


