
Projekt z dnia 21 grudnia 2021 r.

U S T A W A

z dnia ………………………….. 2021 r.

o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Art. 1. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 164) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 2b i 2c otrzymują brzmienie:

„2b. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnego 

Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób postępowania w podmiotach, o których mowa w ust. 1, 

z dokumentami elektronicznymi, w tym: 

a) zasady ich ewidencjonowania,

b) sposób ich zabezpieczenia przed utratą i nieuprawnionymi zmianami,

c) sposób ich brakowania,

d) tryb przekazywania do archiwów państwowych dokumentów elektronicznych 

stanowiących materiały archiwalne;

2) szczegółowy sposób postępowania z dokumentami sporządzonymi w postaci innej niż 

elektroniczna, dla których wykonano odwzorowanie cyfrowe w celu realizacji przez 

podmioty, o których mowa w ust. 1, zadań, określonych w art. 6 ust. 1, w ramach 

elektronicznego zarządzania dokumentacją, w tym sposób brakowania tych 

dokumentów;

3) minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych

- uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych 

i długotrwałego ich przechowywania, a także potrzebę ochrony przed utratą oraz 

nieuprawnioną zmianą dokumentów, o których mowa w pkt 2.

2c. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii 

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać informatyczne nośniki danych

i formaty zapisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
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działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przekazywanych do archiwów 

państwowych materiałów archiwalnych, uwzględniając potrzebę ich ochrony przed utratą 

oraz  nieuprawnioną zmianą.”;

2) w art. 6 po ust. 1a dodaje się ust. 1b–1d w brzmieniu:

„1b. W celu zapewnienia kompletności dokumentacji gromadzonej w systemie 

elektronicznego zarządzania dokumentacją wykonuje się odwzorowanie cyfrowe 

dokumentów innych niż elektroniczne, które odzwierciedla tę dokumentację i umożliwia 

zapoznanie się z jej pełną treścią, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 

pierwowzoru.

1c. Odwzorowanie cyfrowe, o którym mowa w ust. 1b, zastępuje dokumenty 

sporządzone w postaci innej niż elektroniczna i jest z nią tożsame jako źródło informacji, 

o wartości dowodowej i historycznej, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) zostało wykonane w sposób określony w instrukcji kancelaryjnej, o której mowa 

odpowiednio w ust. 2 pkt 1, ust. 2b pkt 1, ust. 2e lub 2f;

2) zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną podmiotu sporządzającego odwzorowanie cyfrowe;

3) jest ewidencjonowane i przechowywane w systemie, o którym mowa w ust. 1a.

1d. Dokumenty, dla których sporządzono pełne odwzorowanie cyfrowe zgodnie

z ust. 1b i 1c, stanowią dokumentację niearchiwalną i są brakowane po upływie okresu 

przechowywania zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1.”;

3) w art. 21:

a) w ust. 1:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nadzór nad działalnością naukową, edukacyjną i wydawniczą prowadzoną

w archiwach państwowych;”,

- pkt 9  otrzymuje brzmienie:

„9) popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej;”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w sprawach, o których mowa

w ust. 1 pkt 1, 4, 5, 9 i 10, dotyczących podległych mu archiwów państwowych, może 

wydawać zarządzenia.”;

4) w art. 28 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
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„5) prowadzenie prac naukowych i wydawniczych oraz działalności edukacyjnej

w dziedzinie archiwistyki i dziedzinach pokrewnych;”;

5) w art. 36a uchyla się pkt 3;

6) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu:

„Art. 39a. 1. Osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się 

w dziedzinie działalności archiwalnej nadaje się odznakę honorową „Za Zasługi dla 

Dziedzictwa Archiwalnego”.

2. Odznakę honorową „Za Zasługi dla Dziedzictwa Archiwalnego” nadaje Naczelny 

Dyrektor Archiwów Państwowych z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) dyrektora archiwum państwowego;

2) kierującego archiwum wyodrębnionym;

3) ministra lub kierownika centralnego urzędu administracji rządowej;

4) wojewody;

5) marszałka województwa;

6) rektora szkoły wyższej;

7) kierownika placówki dyplomatycznej lub konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej;

8) organizacji społecznej, stowarzyszenia lub fundacji prowadzących działalność 

archiwalną.

3. Okres przechowywania danych osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, wynosi 

5 lat od dnia nadania im odznaki.

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, 

w drodze rozporządzenia, tryb nadawania, wzór i sposób noszenia odznaki, o której mowa 

w ust. 1, oraz warunki, jakie musi spełniać wniosek o jej nadanie, uwzględniając 

wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce.”.

Art. 2. Za odwzorowanie cyfrowe, o którym mowa w art. 6 ust. 1b ustawy zmienianej

w art. 1, uznaje się również odwzorowania cyfrowe dokumentów wykonane przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem, że odwzorowania te zostały wykonane

w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 3. Przepisu art. 6 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do dokumentów 

sporządzonych w postaci innej niż elektroniczna przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 2b i 2c 

ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 
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wydanych na podstawie odpowiednio art. 5 ust. 2b i 2c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą,  nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy.

Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy 

zmienianej w art. 1, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych, wydanych 

na podstawie art. 6 ust. 2b tej ustawy, z uwzględnieniem przepisu jej art. 6 ust. 1c pkt 1, nie 

dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 6. Organy i kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dostosują 

dotychczasowe instrukcje kancelaryjne określające szczegółowe zasady i tryb wykonywania 

czynności kancelaryjnych do art. 6 ust. 1c pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 7. Zachowują ważność odznaki honorowe „Za Zasługi dla Archiwistyki” nadane 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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