
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.

o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

(druk nr  418)

USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM

I ARCHIWACH (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.)

Art. 29.
1. Archiwami wyodrębnionymi są:

1) archiwum Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
2) archiwum Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
3) archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
[4) archiwum Prezesa Rady Ministrów - w zakresie zadań związanych z obronnością i

bezpieczeństwem państwa;]
<4) archiwum Rady Ministrów;>
5) archiwum Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
6) archiwa:

a) urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej oraz organów i jednostek
organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez tego Ministra - w zakresie
działu administracji rządowej obrona narodowa,

b) urzędów obsługujących ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra
właściwego do spraw zagranicznych oraz organów i jednostek organizacyjnych
podległych i nadzorowanych przez tych ministrów - w zakresie działów
administracji rządowej sprawy wewnętrzne i sprawy zagraniczne,

c) komórek organizacyjnych wykonujących czynności w zakresie wywiadu
skarbowego w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych - w zakresie tych
czynności,

d) komórek organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i
bezpieczeństwa państwa, utworzonych w innych niż wymienione w lit. a i b
urzędach obsługujących organy państwowe i państwowych jednostkach
organizacyjnych oraz w urzędach obsługujących organy jednostek samorządu
terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych - w
zakresie tych zadań;

7) archiwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu;
8) archiwum Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
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9) archiwum Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu.

2. Archiwa wyodrębnione obejmują zasięgiem działania obszar całego Państwa lub jego
część.

3. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister
właściwy do spraw zagranicznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych,
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Szef Agencji Wywiadu i Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określą, w
drodze zarządzeń, organizację podległych im i przez nich nadzorowanych archiwów
wyodrębnionych, uwzględniając w szczególności zakres ich działania.

4. Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Prezes Instytutu
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, po
zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, określą, w drodze zarządzeń, organizację podległych im i przez nich
nadzorowanych archiwów wyodrębnionych, uwzględniając w szczególności zakres ich
działania.

5. Do spraw nieuregulowanych w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 i 4 stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące archiwów państwowych.

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych, w których działają archiwa wyodrębnione, o
których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. d, z wyjątkiem archiwów wyodrębnionych w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, tworzą i określają ich organizację, w drodze
zarządzeń, po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej.

Art. 30.
<1.> Zasób archiwalny archiwów: Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowią materiały
archiwalne powstałe i powstające w toku ich działalności, a także ich zasób historyczny.

<2. Zasób archiwalny archiwum Rady Ministrów stanowią materiały archiwalne
Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
powstałe i powstające w toku ich działalności, a także zasób historyczny Rady
Ministrów.>

Art. 31.
1. [Zasób archiwalny archiwów wyodrębnionych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4-8,

stanowią materiały archiwalne powstałe i powstające w toku działalności:] <Zasób
archiwalny archiwów wyodrębnionych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5–8,
stanowią materiały archiwalne powstałe i powstające w toku działalności:>

[1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - w zakresie zadań związanych z obronnością i
bezpieczeństwem państwa;]

2) organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra
Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra
właściwego do spraw zagranicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
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Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Szefa Biura
Bezpieczeństwa Narodowego;

3) urzędów obsługujących Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw
wewnętrznych i ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) komórek organizacyjnych wykonujących czynności w zakresie wywiadu skarbowego
w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych;

5) komórek organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i
bezpieczeństwa państwa, utworzonych w innych niż wymienione w art. 29 ust. 1 pkt
6 lit. a i b urzędach obsługujących organy państwowe i państwowych jednostkach
organizacyjnych oraz w urzędach obsługujących organy jednostek samorządu
terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych - w zakresie tych
zadań.

2. Zasób archiwalny archiwum wyodrębnionego, podległego ministrowi właściwemu do
spraw zagranicznych, obejmuje również dokumenty przesyłane i składane przez obce
podmioty prawa międzynarodowego.

3. Zasób archiwalny archiwum wyodrębnionego, podległego Prezesowi Instytutu Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, stanowią
materiały archiwalne określone w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r.
Nr 63, poz. 424), a także powstałe w toku działalności tego Instytutu.


