
Zestawienie wybranych aktów prawnych  
w zakresie prawa archiwalnego 

 
 

(WYBÓR) 
 
 
 
 

1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach (Dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698, ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 
25 lipca 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. z 1984 r., Nr 41, poz. 218). 

3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie 
postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania 
oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 
państwowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 167, poz. 1375). 

4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie 
utworzenia Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1503). 

5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie 
określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii 
dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. z 2005 r., Nr 
28, poz. 240). 

6. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie 
warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej 
pracodawców (Dz. U. z 2005 r., Nr 32, poz. 284). 

7. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie 
określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz 
dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, 
wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z 
dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. z 2005 r., Nr 68, 
poz. 596). 

8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 
maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, 
ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikowania  oraz udostępniania 
materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej 
radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2006 r., Nr 98, poz. 680). 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 
października 2006 r., w sprawie niezbędnych elementów struktury 
dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 206, poz. 1517). 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 
października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z 
dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 2006 r., Nr 206, poz. 1518). 



11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 
listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i 
informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały 
archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 
206, poz. 1519). 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie 
sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się 
w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2008 r., Nr 107, poz. 679). 

13. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 
lipca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu 
wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz. U. z 2008 r.,  
Nr 156, poz. 970). 

14. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, 
poz. 553, ze zm.). 

 
***** 
 

15. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. 
U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, ze zm.). 

16. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. 
U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631, ze zm.). 

17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r.,  Nr 101, poz. 926, ze zm.). 

18. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 
5, poz. 24, ze zm.). 

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.). 

20. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 
r., Nr 225, poz. 1635, ze zm.). 

 
***** 
 

21. Zarządzenie Nr 5 Komendanta Straży Pożarnej z dnia 30 czerwca 1970 r. 
w sprawie zaopatrzenia budynków w sprzęt pożarniczy (Dz. Zarządzeń i 
Rozkazów KGSP z 1970 r., Nr 1, poz. 3). 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r., Nr 80, poz. 563). 

23. Informacja i dokumentacja. Wymagania dotyczące warunków 
przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych (PN-ISO 
11799:2006). Tłumaczenie angielskiej wersji Normy Międzynarodowej ISC 
11799:2003. 

 
***** 

 



24. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 
76, poz. 694 ze zm.) – art. 10, 13, rozdział 8. 

25. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 
r., Nr 249, poz. 2104, ze zm.). 

26. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo o zamówieniach publicznych 
(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655). 

 
***** 

 
27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. 

w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w 
sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt 
osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r., Nr 62, poz. 286, ze zm.). 

28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie 
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich 
dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze 
wypadków przy  pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 115, poz. 744, ze zm.). 

 
***** 

 
29. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w 

sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów 
zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych (Dz. U. z 1995 
r., Nr 47, poz. 248). 

 
***** 

 
30. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., 

Nr 128, poz. 1402, ze zm.). 
31. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 

2001 r., Nr 130, poz. 1450, ze zm.). 
32. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 z 2005 r., poz. 565, ze zm.). 
33. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w 

sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów 
elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 200, poz. 
1651). 

34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 
r., Nr 212, poz. 1766). 

35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
formie elektronicznej (Dz. U. z 2005, Nr 214, poz. 1781).    

36. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 , ze zm). 



37. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 
listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczeń pism w formie 
dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1664). 

 
 
 

   


