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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

Pan
Józef Oleksy
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

 - o zmianie ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy panią poseł Zofię Grzebisz-Nowicką.

 (-)   Tadeusz Badach;  (-)   Krzysztof Baszczyński;  (-)   Eugeniusz Czykwin;
 (-)   Sebastian Florek;  (-)   Witold Gintowt-Dziewałtowski;  (-)   Joanna Grobel-
Proszowska; (-) Zofia Grzebisz-Nowicka;  (-)   Jacek Kowalik;  (-)   Zbigniew
Krutczenko;  (-)   Aldona Michalak;  (-)   Andrzej Namysło;  (-)   Zbigniew
Podraza;  (-)   Andrzej Różański;  (-)   Kazimierz Sas;  (-)   Szczepan Skomra;
 (-)   Adam Sosnowski;  (-)   Marian Stępień;  (-)   Władysław Stępień;
 (-)   Zbyszek Zaborowski.



USTAWA

z dnia .........................2004 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 2002 r. Nr 171, poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074) wprowadza się
następujące   zmiany:

1. W art. 5la ust. 2 dodaje się punkt 3 w brzmieniu:
„3) związki rewizyjne zrzeszające spółdzielnie oraz Krajowa Rada Spółdzielcza".

2. W art. 5la ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Przedsiębiorca może wykonywać działalność, o której mowa w ust. 1,
wyłącznie w formie:

a) Spółki kapitałowej, której kapitał zakładowy jest nie niższy od
określonego w art.  154 §  1 lub art. 308 §  1 Kodeksu spółek
handlowych,

b) Spółdzielnie pracy,

3. W art. 51c ust. 2 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:
„3) Urzędowo poświadczony odpis umowy lub statutu spółki, a w odniesieniu do
spółdzielni pracy urzędowo poświadczony odpis jej statutu".

4. W art. 51c ust 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie
„5) zaświadczenie o niekaralności członków zarządu spółki lub spółdzielni
pracy".

5. Art. 51k oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2 ust. 1 stosuje się odpowiednio do spółdzielni pracy".

Art. 2 Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074) pominęła
Krajową Radę Spółdzielczą , związki rewizyjne zrzeszające spółdzielnie i spółdzielnie pracy
jako organizacje uprawnione do prowadzenia działalności archiwizacyjnej. Równocześnie
ustawa nie wyznacza organizacji, które będą przyjmowały dokumentacje niearchiwalną od
spółdzielni i przejmą dokumentację już wytworzoną.

Zgodnie z ustawą „Prawo spółdzielcze" (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 Nr 188, poz.
1848) oraz wydanego na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
4.04.1995 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 47, poz. 243) likwidowane spółdzielnie przekazują
dokumentację niearchiwalną związkom rewizyjnym i Krajowej Radzie Spółdzielczej.
Proponuje się utrzymanie tej zasady poprzez proponowane uzupełnienie art. 5la, ust.
2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.

Krajowa Rada Spółdzielcza i związki rewizyjne posiadają duże zasoby dokumentacji
niearchiwalnej i przyjmują ją od spółdzielni nieodpłatnie lub za niewielką odpłatnością.
Likwidowane oraz podlegające upadłości spółdzielnie przeważnie nie posiadają żadnych
środków na złożenie akt do archiwum. Wydaje się nierealne pozbawienie Krajowej Rady
Spółdzielczej i związków rewizyjnych uprawnień do prowadzenia działalności
archiwizacyjnej. Trzeba wówczas ustalić zasady, tryb i terminy przejęcia dokumentacji
niearchiwalnej od Krajowej Rady Spółdzielczej i związków rewizyjnych, czego nie ma w
projekcie ustawy.

Kilkadziesiąt spółdzielni pracy prowadzi komercyjną działalność gospodarczą
polegającą na przyjmowaniu i przechowywaniu dokumentacji niearchiwalnej likwidowanych
spółdzielni. Proponuje się umożliwienie tym spółdzielniom kontynuowania tej działalności
gospodarczej w drodze zmiany art. 5la ust. 3 ustawy poprzez dodanie „spółdzielni pracy".
Spółdzielnie te prowadzą działalność należcie i profesjonalnie. Ponadto byłoby wysoce
społecznie naganne pozbawienie tych pracowników pracy i zaniechania wykorzystywania
posiadanych przez nie obiektów archiwalnych. Budowa nowych obiektów ze środków
budżetowych zamiast pełnego wykorzystania istniejących obiektów jest niesłuszna i wywoła
duże niezadowolenie. Planowana w budżecie Państwa kwota ponad 6 min. zł na budowę
obiektów archiwalnych w obecnej sytuacji finansowej jest wysoce niepokojąca.

Pozostałe propozycje zmian w art. 51 projektu ustawy są konsekwencją wyżej
proponowanych zmian w art. 5la.

Projektowana ustawa nie spowoduje skutków ujemnych dla budżetu Państwa oraz
jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.








