
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 39. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 kwietnia 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z interwencją w moim biurze senatorskim kierownictwa Archiwum Narodowego w Krakowie 

Oddział w Nowym Sączu dotyczącą ewentualnej likwidacji tegoż oddziału i związaną z tym koniecznością 

udzielenia pomocy w docelowym znalezieniu odpowiedniej siedziby dla zagrożonej jednostki pragnę 

zapoznać Pana Ministra z niniejszą kwestią. 

Archiwa państwowe wykonują zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania  

i udostępniania materiałów archiwalnych. Posiadając liczne oddziały i ekspozytury na terenie całego kraju, 

sprawują również nadzór nad dokumentacją w urzędach administracji państwowej i samorządowej, sądach  

i prokuraturach, bankach oraz zakładach ubezpieczeń społecznych, a także instytucjach naukowych  

i kulturowych. 

Oddział w Nowym Sączu powstał w 1950 r. i przez wszystkie lata funkcjonowania stale borykał się  

z problemami lokalowymi. Dotychczasowy lokal wraz z dodatkowo wynajmowaną powierzchnią 

magazynową zabezpiecza oddział jedynie w wymiarze krótkoterminowym. Obecnie nowosądecki oddział 

przechowuje ponad 1700 mb. akt i wartość ta dynamicznie wzrasta. Odział dysponuje powierzchnią 

magazynową wielkości 400 m
2
, podczas gdy minimalna pożądana kubatura, opisywana na podstawie 

porównań do oddziału w Bielsku-Białej, to około 1300 m
2
. 

Oprócz malejącej w szybkim tempie dostępnej powierzchni magazynowej podstawowym problemem 

pozostaje fakt, że o pomieszczenia archiwum przy ul.  Jagiellońskiej 56a w Nowym Sączu upomniała się 

Prokuratura Okręgowa, która poinformowała już oddział o konieczności wypowiedzenia obecnej umowy 

najmu. 

W tej sytuacji nad odziałem w Nowym Sączu zawisła realna groźba likwidacji i wywiezienia akt do 

Krakowa, co będzie miało znacząco negatywne konsekwencje dla osób i inwestycji korzystających  

z ogromnego zasobu archiwalnego tego oddziału. Przykład zlikwidowanego sąsiedniego oddziału w Nowym 

Targu pokazuje, że skutki likwidacji są niezwykle uciążliwe dla korzystających z archiwum, a jej charakter 

jest nieodwracalny. Tym samym uważa się za konieczne udzielenie wsparcia dla oddziału w Nowym Sączu w 

postaci znalezienia odpowiedniej siedziby zapewniającej długoletnie funkcjonowanie archiwum bez 

dotychczasowych ograniczeń i perturbacji. 

Zwracam się do Pana Ministra o szczegółowe przeanalizowanie przekazanych materiałów, których 

zawartości nie jestem w stanie przekazać w regulaminowej objętości oświadczenia senatorskiego. W związku 

z tym całość materiałów otrzymanych od kierownictwa nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego  

w Krakowie pozwolę sobie przekazać bezpośrednio na dziennik podawczy ministerstwa z prośbą o ich analizę 

i udzielenie informacji w zakresie możliwości zastosowania rozwiązań, które pozwolą kontynuować 

wieloletnią i chlubną działalność wspomnianego archiwum. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

 


