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Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(druk nr 829) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach jest przede 

wszystkim: 

1) ułatwienie gromadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej oraz 

zarządzania taką dokumentacją, uproszczenie zasad postępowania z dokumentacją 

w przypadku współistnienia systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją 

i systemu zarządzania dokumentacją na nośnikach tradycyjnych; 

2) umożliwienie wykonywania czynności kontrolnych w zakresie postępowania 

z dokumentacją niezależnie od właściwości miejscowej archiwum państwowego; 

3) uproszczenie zasad gromadzenia i zarządzania dokumentacją powstającą w związku 

z wykonywaniem zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa oraz 

ujednolicenie postępowania z dokumentacją bez względu na to czego ona dotyczy; 

4) uporządkowanie przepisów dotyczących statusu pracowników Naczelnej Dyrekcji 

Archiwów Państwowych i archiwów państwowych. 

Jednym z powodów uchwalenia opiniowanej ustawy jest konieczność zharmonizowania 

przepisów regulujących postępowanie z dokumentami w postaci papierowej z przepisami 

dotyczącymi dokumentacji elektronicznej. W następstwie dokonanej w 2010 r. nowelizacji 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne pojawiły się w porządku prawnym nowe regulacje dotyczące sposobu 

korzystania z elektronicznego postępowania z aktami spraw (np. rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
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elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania 

profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej). Dokumentacja 

papierowa i elektroniczna będą w ramach prowadzonych spraw występować równolegle. Jak 

wynika z uzasadnienia do projektu ustawy „zmiana przepisów w zakresie postępowania 

z dokumentacją w postaci tradycyjnej (tj. nieelektronicznej) usprawni przechodzenie 

podmiotów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w postaci cyfrowej, w tym 

elektronicznego załatwiania spraw, a równocześnie zapewni sprawne postępowanie 

z dokumentacją wpływającą nadal w postaci papierowej”. 

W związku z tym, iż organy jednostek samorządu terytorialnego zwracały uwagę na 

brak prawnej możliwości wprowadzania przez nie w jednostkach podległych lub 

nadzorowanych przepisów regulujących sferę kancelaryjną oraz kwestie organizacji 

i funkcjonowania archiwów tych jednostek, ustawodawca porządkuje te zagadnienia 

i wprowadza regulacje umożliwiające organom samorządu terytorialnego wydawanie 

przepisów ujednolicających wyżej wskazaną materię w odniesieniu do instytucji tego samego 

rodzaju na danym obszarze. Przy czym uregulowanie tych kwestii będzie następowało 

w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych albo upoważnionym 

przez niego dyrektorem archiwum państwowego. 

Nowelizacja jest również następstwem pojawiania się nowych form organizacyjnych 

podmiotów (np. w wyniku wdrożenia nowych systemów organizacji i zarządzania, czy też 

w toku procesu komercjalizacji państwowych jednostek organizacyjnych o wielopoziomowej 

strukturze organizacyjnej) obowiązanych stosować ustawę o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. Uwzględniając ten fakt dokonano zmian mających zapewnić 

większą elastyczność przy określaniu właściwości archiwów państwowych. 

Stworzony w 2007 r. system archiwów wyodrębnionych w komórkach wykonujących 

zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa skomplikował proces obsługi 

dokumentacji w podmiotach, które są obowiązane takie archiwa wyodrębniać, a tym samym 

przyczynił się – wbrew pierwotnym zamierzeniom – do dodatkowych obciążeń po stronie 

tych podmiotów. Ustawodawca zdecydował się więc na wyeliminowanie z systemu prawnego 

przepisów przewidujących odrębności w sposobie postępowania z dokumentacją powstającą 

i gromadzoną w wyniku realizacji zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. 
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Część z dokonywanych zmian zmierza do wyeliminowania wątpliwości 

interpretacyjnych w aktualnie obowiązujących przepisach. 

Najważniejsze ze zmian dokonywanych opiniowaną ustawą polegają na: 

1) wyeliminowaniu z systemu prawnego zgód generalnych na brakowanie dokumentacji 

i  zastąpieniu ich możliwością określenia w akcie wykonawczym, wydanym na 

podstawie art. 5 ust. 2 nowelizowanej ustawy, tych rodzajów i typów dokumentacji 

niearchiwalnej, której brakowanie nie będzie wymagało zgody dyrektora archiwum 

państwowego; 

2) dodaniu przepisów określających sposób postępowania z dokumentacją w przypadku 

ustania działalności podmiotu publicznego; 

3) umożliwieniu uznania za jednostkę organizacyjną jej struktur terenowych; 

4) przyjęciu, iż zadania w zakresie ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentacji będą mogły być realizowane 

w ramach elektronicznego zarządzania dokumentacją (ustawodawca zdefiniował to 

pojęcie); 

5)  określeniu i uporządkowaniu rodzajów aktów wewnętrznych, którymi podmioty 

publiczne będą obowiązane uregulować problematykę zarządzania dokumentacją 

bieżącą oraz spraw zakończonych; określono podmioty właściwe do wydania tych 

aktów oraz ujednolicono tryb ich uzgadniania i wprowadzania w życie; 

6) wyeliminowaniu przepisów dotyczących tworzenia archiwów wyodrębnionych dla 

komórek wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa; 

7) dodaniu przepisu, zgodnie z którym Minister Obrony Narodowej będzie mógł 

upoważnić Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego lub osoby przez nich wskazane do wyrażania zgody na brakowanie 

dokumentacji niearchiwalnej powstałej w wyniku działalności jednostek 

organizacyjnych odpowiednio Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego; 

8) określeniu trybu przeprowadzania kontroli archiwalnych (tryb postępowania będzie 

identyczny dla kontroli zarządzanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów 

Państwowych oraz dyrektorów archiwów państwowych); w celu usprawnienia realizacji 

kontroli archiwalnej przyjęto m.in. że archiwum państwowe, za zgodą Naczelnego 

Dyrektora Archiwów Państwowych, będzie mogło powierzyć przeprowadzenie takiej 

kontroli innemu archiwum państwowemu; 



– 4 – 

9) rozszerzeniu katalogu zadań Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 

o  popularyzację wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz o prowadzenie 

działalności wydawniczej; 

10) przesądzeniu, iż Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych uprawniony jest do 

kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez 

jednostki z powierzonym zasobem archiwalnym oraz państwowe i samorządowe 

biblioteki i muzea przechowujące materiały archiwalne wchodzące do państwowego 

zasobu archiwalnego; 

11) dodaniu regulacji która, upoważni ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa 

narodowego do łączenia, w drodze rozporządzenia, archiwów państwowych (dotychczas 

upoważnienie to obejmowało wyłącznie tworzenie lub likwidację archiwów 

państwowych); 

12) zmianie regulacji odnoszących się do pracowników zatrudnionych w Naczelnej Dyrekcji 

Archiwów Państwowych oraz archiwach państwowych poprzez uwzględnienie, iż 

zasadnicza grupa pracowników tych jednostek zatrudniona jest na podstawie ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; przyjęto również, iż do zatrudnionych 

w tych jednostkach pracowników naukowych będą stosowane niektóre przepisy ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, a w zakresie zasad wynagradzania 

– przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. 

13) uściśleniu regulacji dotyczących zabezpieczenia dokumentacji osobowej i płacowej po 

wykreśleniu przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie przechowywania tego 

rodzaju dokumentacji z rejestru działalności regulowanej; m.in. upoważniono  

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do wydania decyzji nakazującej 

złożenie dokumentacji osobowej i płacowej zgromadzonej przez takiego przedsiębiorcę 

do wskazanego archiwum państwowego na odpłatne przechowywanie; 

14) dodaniu przepisu upoważniającego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego do określenia w drodze rozporządzenia warunków i trybu 

przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących 

ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny. 

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy 

od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r. Projekt został 

wniesiony przez Rząd w dniu 25 lipca 2014 r. (druk nr 2676). Projekt stanowił przedmiot 

prac sejmowych Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Kultury i Środków Przekazu. 

W  sprawozdaniu przyjętym w dniu 18 grudnia 2014 r. wyżej wymienione Komisje przyjęły 

poprawki natury redakcyjno-legislacyjnej oraz dwie poprawki merytoryczne.  

Pierwsza z nich polegała na dodaniu do nowelizowanej ustawy przepisu, który umożliwi  

Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych zlecanie zadań publicznych związanych 

z materiałami archiwalnymi stanowiącymi niepaństwowy zasób archiwalny w oparciu 

o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Druga zaś dodawała przepis określający sposób postępowania z materiałami archiwalnymi 

w przypadku likwidacji lub ogłoszenia upadłości jednostki organizacyjnej realizującej 

zadania publiczne związane z materiałami archiwalnymi stanowiącymi niepaństwowy zasób 

archiwalny zlecone w oparciu o wyżej wymienioną ustawę. 

Drugie czytanie projektu opiniowanej ustawy miało miejsce na 58. posiedzeniu Sejmu. 

W związku ze zgłoszeniem poprawki Sejm ponownie skierował projekt do Komisji 

Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Kultury i  Środków Przekazu. Proponowana 

poprawka zmierzała do utrzymania dotychczasowego brzmienia delegacji ustawowej zawartej 

w art. 24 ust. 1 nowelizowanej ustawy. Sejm nie przyjął tej poprawki. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 2 lit. a, art. 5 ust. 1 pkt 1 – w przepisie tym ustawodawca stanowi, 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 analizowanym 

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 



– 6 – 

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 posłużenie się nim skutkuje tym, że 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. Ustawodawca chcąc 

wyjątkowo (o ile rzeczywiście mogą pojawić się wątpliwości w praktyce) określić 

relacje między przepisami musi to czynić w sposób jednoznaczny. Wskazując, że 

w innych przepisach określony jest wyjątek należy posługiwać się sformułowaniem 

„z wyjątkiem”, a wskazując, iż inny przepis uściśla normę (musi być brany pod uwagę 

przy interpretacji normy) należy posługiwać się sformułowaniem „z uwzględnieniem”.  

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. 

    Co więcej, trudno uznać za zgodne z ZTP odesłanie do bliżej nieokreślonych 

przepisów odrębnych (jakichkolwiek przepisów). Zasady formułowania odesłań 

formułuje § 156 ZTP. 

   Mając powyższe na względzie należałoby rozważyć 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 prawotwórcy. 

Propozycja poprawki: 

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,”; 
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2) art. 1 pkt 2 lit. a, art. 5 ust. 1 pkt 2 – posłużenie się w tym przepisie odesłaniem do  

bliżej nieokreślonych przepisów odrębnych narusza § 156 ZTP. Co więcej oczywiste 

jest, iż okres przechowywania dokumentacji określony w jednolitym rzeczowym 

wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji musi być zgodny z przepisami 

powszechnie obowiązującymi w tym zakresie (w szczególności przepisami 

nowelizowanej ustawy). Innymi słowy, nie ma potrzeby dodatkowo podkreślać, iż 

określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji okres 

przechowywania dokumentacji musi uwzględniać okresy przechowywania wynikające 

z innych przepisów. 

Propozycja poprawki: 

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) art. 1 pkt 2 lit. b, art. 5 ust. 1a, 1b, 1d, 1e i 1g – w związku z tym przepisem nasuwa 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 często poprzedzane przysłówkiem – trwale bądź czasowo; w art. 51p 

ust. 5 ustawodawca posłużył się określeniem „zaprzestanie wykonywania działalności” 

bez przysłówka; z kontekstu przepisu można wywnioskować, iż przepis odnosi się do 

zaprzestania o charakterze trwałym).  

    Zakładając, iż ustawodawca mówiąc o ustaniu działalności używa tego 

określenia w znaczeniu „zaprzestanie działalności”, mając na uwadze § 10 ZTP oraz 

dążąc do zapewnienia spójności terminologicznej w obrębie ustawy oraz systemu 

prawnego, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanych poprawek terminologicznych. 
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Propozycja poprawek: 

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 „zaprzestają działalności organ lub 

jednostka organizacyjna”, 

–  w ust. 1b użyte dwukrotnie oraz w ust. 1d wyrazy „których działalność ustaje” 

zastępuje się wyrazami „które zaprzestają działalności”, 

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

zastępuje się wyrazami „które zaprzestały działalności”; 

b) w lit. d, w ust. 3 wyrazy „ustania działalności organów lub jednostek organizacyjnych” 

zastępuje się wyrazami „zaprzestania działalności przez organy lub jednostki 

organizacyjne”; 

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

…) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z chwilą 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.”; 

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

zaprzestały działalności”; 

 

4) art. 1 pkt 2 lit. c, art. 5 ust. 2 lit. i –  w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie co 

ustawodawca rozumie przez „organy lub jednostki organizacyjne o charakterze 

centralnym”. Jeśli 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”, to kierując się § 10 ZTP i w celu wyeliminowania wątpliwości 
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interpretacyjnych w przyszłości, należałoby posłużyć się w nowelizowanym 

upoważnieniu terminologią analogiczną do zastosowanej w art. 25 ust. 2. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w ust. 2 w lit. i wyrazy „organów lub jednostek organizacyjnych 

o charakterze centralnym oraz” zastępuje się wyrazami „naczelnych i centralnych organów 

władzy i administracji rządowej oraz innych centralnych jednostek organizacyjnych, a także”; 

 

5) art. 1 pkt 7, art. 21a ust. 3 pkt 1 – sposób sformułowania przepisu sugeruje, iż 

upoważnienie do przeprowadzenia kontroli określa datę wydania wydającego 

upoważnienie, a nie datę wydania upoważniania. W związku z tym proponuje się 

przyjęcie niżej sformułowanej poprawki redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

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

„wydania upoważnienia”; 

 

6) art. 1 pkt 7, art. 21a ust. 5 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, czy wolą 

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

musiał przeprowadzać badania. Wydaje się, iż lepszym rozwiązaniem – bardziej 

elastycznym, umożliwionym w szczególności odwołanie się do specjalistycznej wiedzy 

biegłego, bez konieczności przeprowadzania przez niego badań – byłoby przyjęcie, 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. 

Propozycja poprawki: 

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

wyrazami „opinii, termin jej wydania”; 

 

7) art. 1 pkt 7 , art. 21b ust. 2 pkt 9 – określając treść protokołu kontroli wskazano, iż 

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

    Mając na uwadze § 10 ZTP (nakaz zachowania konsekwencji 

terminologicznej), terminologię nienowelizowanych art. 51e, art. 51f ust. 2 oraz art. 51p 

ust. 1 oraz dodawanego art. 44 ust. 1a, a także wynikający § 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), proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki terminologicznej. 

Propozycja poprawki: 

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 zakończenia;”; 

 

8) art. 1 pkt 7, art. 21b ust. 5 – w przepisie tym przewidziano, iż w przypadku stwierdzenia, 

że zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są zasadne w całości lub 

w części, 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”. 
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    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), proponuje się 

przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

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

 

9)  art. 1 pkt 7, art. 21c ust. 2 pkt 5 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, czy 

zgodne z wolą ustawodawcy jest pominięcie w treści wystąpienia pokontrolnego, we 

fragmencie dotyczącym daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli, informacji o dniach 

będących  przerwami w kontroli. Jeśli ustawodawca chciałby, aby również takie 

informacje znalazły się w protokole pokontrolnym analizowany art. 21c ust. 2 pkt 5 

należałoby sformułować analogicznie do dodawanego art. 21b ust. 2 pkt 6; 

 

10) art. 1 pkt 7, art. 21c ust. 3 – zamieszczenie w 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 

możliwa byłaby interpretacja, zgodnie z którą obowiązek wykonywania zaleceń 

pokontrolnych dotyczyłby tylko sytuacji gdy nie podpisano protokołu kontroli. Taką 

interpretację należałoby przyjąć stosując w procesie wykładni wskazówkę 

interpretacyjną wynikającą z § 23 ust. 3 ZTP. Wydaje się jednak, iż nie to było intencją 

prawodawcy. 

   Dążąc do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych i wyrażenia intencji 

prawodawcy w sposób jednoznaczny, sugeruje się przyjęcie niżej sformułowanej 

poprawki. W poprawce proponuje się zamieszczenie budzącego wątpliwości przepisu 

w strukturze w art. 21c, w odrębnej jednostce redakcyjnej, we właściwym dla tego 

rozstrzygnięcia miejscu. 
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Propozycja poprawki: 

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 si ust. … w brzmieniu: 

„….Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany wykonać zalecenia 

zawarte w wystąpieniu pokontrolnym.”; 

 

11) art. 1 pkt 7, art. 21c ust. 4 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, czy nie 

powinien on stanowić o umotywowanych zastrzeżeniach do oceny i zaleceń zawartych 

w wystąpieniu pokontrolnym. Warto przy tym pamiętać, iż w dodawanym art. 21b ust. 3 

ustawodawca, statuując prawo kierownika jednostki kontrolowanej do zgłaszania 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, nakazuje umotywowanie tych 

zastrzeżeń; 

 

12) art. 1 pkt 10, art. 28 ust. 1 pkt 7 – za niezgodne z § 156 ZTP należy uznać odesłanie do 

bliżej nieokreślonych przepisów odrębnych. Fakt, iż błąd ten popełniono również 

w dzisiaj obowiązującym pkt 7, nie uzasadnia jego powtarzania. We wskazanym 

przepisie należałoby wymienić konkretne przepisy, do których się odsyła, chyba że 

problem „odrębnych przepisów” został rozwiązany poprzez odniesienie się 

w opiniowanym przepisie do przedmiotowo nazwanych przepisów o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, a w rezultacie odsyłanie do jakichś innych przepisów 

niż te nie jest w ogóle potrzebne. Sformułowanie propozycji poprawki będzie możliwe 

po ustaleniu intencji ustawodawcy; 

 

13) art. 1 pkt 16, art. 36a pkt 3 – w przepisie tym wskazano, iż archiwum zakładowe lub 

składnicę akt dla struktury terenowej będzie można utworzyć, jeżeli posiada ona 

dokumentację przydatną dla potrzeb nauki, kultury, techniki oraz gospodarki na terenie, 

na którym jest ona wytwarzana i gromadzona. W związku z tym nasuwa się pytanie, 

czy wolą ustawodawcy jest, aby archiwum zakładowe lub składnica akt dla struktury  

terenowej nie mogły być utworzone w przypadku, gdy posiada ona dokumentację 
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przydatną dla potrzeb nauki, kultury, techniki oraz gospodarki na terenie, na którym jest 

ona wyłącznie gromadzona (a wytwarzana na innym terenie)? Jeżeli wolą ustawodawcy 

byłoby umożliwienie tworzenia archiwów zakładowych lub składnic akt również 

w takim przypadku, należałoby skreślić w analizowanym przepisie wyrazy 

„wytwarzana i”; 

 

14) art. 1 pkt 17, art. 40  ust. 1 – zaproponowana niżej poprawka ma na celu zapewnienie 

zgodności wskazanych  przepisów z § 156 ZTP. W poprawce proponuje się, aby przepis 

odsyłał do konkretnych aktów, a nie przepisów określonych przedmiotowo. 

W przypadku nieprzyjęcia poprawki zaproponowanej w kolejnym punkcie opinii, niżej  

sformułowana poprawka powinna odnosić się również do nowelizowanego art. 40 ust. 2. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 17, w art. 40 w ust. 1 wyrazy „służby cywilnej” zastępuje się wyrazami 

„ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r, poz. 1111) 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)”; 

 

15) art. 1 pkt 17, art. 40 ust. 2 – przepis ten stanowi m.in., iż do pracowników naukowych 

zatrudnionych w archiwach stosuje się 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 stosuje się 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), pojawia się wątpliwość o intencję 

prawodawcy, który w odniesieniu do tego samego nakazuje adresatom stosować różne 
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normy (z jednej strony stosowany ma być art. 60, z drugiej zaś przepisy o urzędnikach 

urzędów państwowych). W analizowanym przypadku można 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 

archiwum stosowany będzie art. 60 ustawy o instytutach badawczych, jednocześnie 

powinien on 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. 

Propozycja poprawki: 

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) art. 1 pkt 18 i 19 – kierując się § 10 ZTP, należałoby 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”. 

Propozycja poprawki: 

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”, 
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– 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) art. 1 pkt 20, art. 47 ust. 3 – 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), proponuje, aby art. 47 ust. 3 zwalniał wyłącznie od opłat 

notarialnych. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 20, w ust. 3 skreśla się wyrazy „od podatku od nabycia praw majątkowych”; 

 

18) art. 2 pkt 3, art. 4 i art. 5 – w przepisach tych 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 
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wprowadzony. Jeśli ustawodawca chce posłużyć się w akcie prawnym skrótem, musi go 

do tego aktu „wprowadzić”. W analizowanym przypadku skrót wprowadzony 

w nowelizowanym art. 5 ust. 1 pkt 2  (art. 1 pkt 2 nowelizacji) jest skrótem na potrzeby 

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

przejściowych i dostosowujących opiniowanej ustawy. W związku z tym, mając 

powyższe na względzie, w art. 2 pkt 3, art. 4 i art. 5 należałoby posłużyć się skróconym 

sformułowaniem w pełnym jego brzmieniu albo w art. 2 pkt 3 wprowadzić skrót 

„dokumentacja niearchiwalna”. W sformułowanej niżej poprawce proponuje się 

zastosowanie drugiego z możliwych rozwiązań. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 3 wyraz „niearchiwalnej” zastępuje się wyrazami „innej niż stanowiąca 

materiały archiwalne, zwanej dalej „dokumentacją niearchiwalną””. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 


