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ZARZĄDZENIEN,4I

NACZELNEGO DYREKToFĄ ARCHIWOW PAŃSTWOWYCH

z dniaZ 3 wr*t*-t

2013r.

w sprawie utworzenia otaz zakresu i trybu działania
komisji archiwalnej oceny dokumentacii w archiwach państwowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 i 4 oraz ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2077 r. Nr 723,poz. 698
i Nr 17]',poz,1'01'6)
zatządza się,co następuje:

s1.

1 . Tworzy się komisje archiwalnej oceny dokumentaĄi, zwane dalej ,,komisjami,,,
jako organy doradcze i opiniodawcze dyrektorów archiwów państwowych
w sPrawach doĘczących ksztattowanianarodowego zasobu archiwalnego oraz
gromadzeniamateriałówarchiwalnych.
2. Komisje tworzy się w następującycharchiwachpaństwowych:
1) Archiwum Akt Nowych - dla Archiwum Akt Nowych i Narodowego
Archiwum Cyfrowego, pod nazwą,,KomisjaArchiwalnejoceny Dokumentacji
ArchiwumAkt Nowychi Narodowego
ArchiwumCyfrowego";
2) Archiwum Państwowym w BiaĘmstoku _ dla Archiwum Państwowego
w Białymstoku i Archiwum Państwowego w Suwałkach, pod nazwq
,,Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji Archiwttm Panstwowego
w Biatymstoku
i ArchiwumPaństwowego
w Suwatkach,,;
3) Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, pod nazwą,,KomisjaArchiwalnej
o ceny D okumentacji Ar chiwumP ąństltl0we80 w By dgoszczy,,;
4) Archiwum Państwowym W Gdańsku
dla Archiwum Państwowego
w Gdańsku i Archiwum Państwowego w Elbl4gu, pod nazwą ,,Komisja
Archiwalnej oceny Dokumentacji Archiwum Panstwowegl u) Gdańsku
i ArchiwumPaństwowego
w Elblągu,,;
Ę \ Archiwum Państwowym w Katowicach - dla Archiwum Państwowego
w Katowicach i Archiwum Państwowego w Częstochowie, pod nazwą
,,Komisja Archiwalnej oceny Dokumentacji Archiwum Państwowego
w Katowicachi ArchiwumPanstwowego
w Częstochoulie,,)
6 ) Archiwum Państwowym w Kielcach
dla Archiwum Państwowego
w Kielcach i Archiwum Pańs|wowego w Radomiu, pod nazw4 ,,Komisja

Archiwalnej oceny Dokumentacji Archiwum Państwowego .uJ Kielcach
ul Radomiu,,;
i ArchiwumPaństtoowego
7) Archiwum Pańs|wowym w Koszalinie, Pod nazw4 ,,KomisjaArchiwalnej
acji Ar chittlumP ąństwowe
o cenyD okument
;
80 w Koszalinie,,
8) Archiwum Narodowym w Krakowie, pod nazwą ,,KomisjaArchiwalnej
OcenyDokumentacjiArchiwum Narodoweglw Krakoutie";
9) Archiwum Państwowym w Lublinie
dla Archiwum Państwowego
w Lublinie i Archiwum Państwowego w Zamosciu, pod nazwq ,,Komisja
Archiwalnej Oceny Dokumentacji Archiwum Panstwowegl w Lublinie
i ArchiwuruPaństzootue4o
w Zamościtt,,;
10) Archiwum Pańs|wowym w Łodzi _ dla Archiwum Państwowego w Łodzi
i Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Pod nazwą
Państwolue4o
w Łodzi
oceny DokumentacjiArchir.c,tłm
,,KomisjaArchitocłInej
i ArchiwumPaństr,uowego
w PiotrkouieTrybunalskim,,)
11) Archiwum Państwowym w olszĘnie pod nazw4 ,,KomisjaArchiwalnej
ArchiwumPrłństwowe4o
w olsztynie,,;
oceny Dokumentacji
12) Archiwum Państwowym w opolu, pod nazwq,,KomisjaArchiwalnejoceny
Dokumentacji
ArchiwumPaństwowe4lw opoltt,,;
13) Archiwum Pańsfwowym w Poznaniu
dla Archiwum Państwowego
w Poznaniu, Archiwum Państwowego W Kaliszu i Archiwum
Państwowego w Lesznie, pod nazwą ,,Komisja Archiwalnej oceny
DokumentacjiArchiwum Państwor'oego
w Poznaniu,Archiulum PaństwlTl)e1l
l.oLesznie,,;
u, Kąlisztti ArchiwumPaństwowego
14) Archiwum Państwowym w Przemyślupod nazw4 ,,KontisjaArchiwalnej
e80 w P rzemyślu,,
o cenyD okumentacj i Ar chiwum P aństw07L)
;
15) Archiwum Państwowym w Rzeszowie, pod nazwą ,,KomisjaArchiwalnej
ArchiwumPaństwowe4o
w Rzeszozoie,,;
oceny Dokumentacji
16) Archiwum Państwowym W Szczecinie - dla Archiwum Państwowego
w Szczecinie i Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, pod
nazwą,,Komisja Archiwalnej oceny DokumentacjiArchiulum Państwowego
w CorzowieWielkopolskim,,;
ul Szczeciniei Archiwum Pąństw07ue80
17) Archiwum Państwowym w Toruniu, Pod nazwą ,,KomisjaArchiwalnej
ArchitoumPąństwlwe7lw Toruniu,,;
oceny Dokumentacji
18) Archiwum Państwowym w Warszawie _ dla Archiwum Państwowego
w Warszawie, Archiwum PańsŁwowego W Płocku i Archiwum
Państwowego w Siedlcach, pod nazwq ,,Komisja Archiwalnej oceny
Dokumentącji
Archiwum Państwo,u)e1l
w Wąrszawie,Archiwum Państt.tlllDe4o
w Ptocktłi ArchiwumPanstwowego
w Siedlcnch,,;
19) Archiwum Państwowym we Wrocławiu,pod nazwą ,,KomisjaArchiwalnej
ArchiwumPaństwlwe4owe Wrocławiu,,;
oceny Dokumentacji

3.
4.

5.
6.

20) Archiwum Pańs|wowym w Zielonej Gorze,pod nazwq,,KomisjaArchiwalnej
oceny Dokumentacji
ArchiwumPanstwllDe7lw ZielonejGórze,,.
Komisje obejmujqzakres działaniaarchiwum lub archiwów, dla których zostaty
ufworzone.
Dyrektor Archiwum GłównegoAkt Dawnych zasięgaopinii Komisji Archiwalnej
Oceny Dokumentacji Archiwum Akt Nowych i Narodowego Archiwum
Cyfrowego w sprawach, o ktorych mowa w s 3, doĘczących Archiwum
Ctownego Akt Dawnych.
Kadencjakomisji trwa 4lata.
W trakcie trwania kadencji komisji składkomisji moze zostaćuzupetniony, z Ęm
ze kadencjanowego członkawygasa wraz z upływemkadencjikomisji'

s2.

1 . Komisję tworzy:
l) pięciu lub siedmiu członków, w Ęm przewodniczący i sekretarz
w przypadku komisji utworzonejdla jednegoarchiwum państwowego;
f) siedmiu lub dziewięciu cztonków, w tym przewodniczący i sekretarz w przypadku komisji utworzonej dla dwóch lub trzech archiwów
państwowych.
W przypadku komisji ufworzonej dla dwoch lub trzech archiwów państwowych,
kazde z archiwów powinno być reprezentowanePtzez podobn4 liczbę członków,
ptzy Czym sekretarzem powinien by.'^pracownik archiwum pańs|wowego,
w którym komisja zostałautworzona.
3 , Do składu komisji obligatorlnie powołujesię co najmniejjednego pracownika
realizującegozadania w zakresieksztattowaniazasobów archiwalnych i nadzoru
nad nimi otaz co najmniej jednego pracownika oddziału zamiejscowego
archiwum państwowego, jeże|toddział.taki funkcjonujew strukturze archiwum'
4 . Członków komisji utworzonej dla jednego archiwum państwowego, powotuje
i odwołuje dyrektor tego archiwum państwowego, w drodze zarządzenia,
spośrod pracownikow archiwum państwowego, w którym komisja zostata
utworzona.
5 . W przypadku komisji utworzonejdla dwoch lub trzech archiwów państwowych,
dyrektor archiwum państwowego, w ktorym komisja zostata utworzona,
w drodze zarządzenia, powołuje i odwołuje cztonków komisji spośrod
pracowników archiwum państwowego/ w ktorym komisja zostałautworzona
oraz pracowników archiwum pańs|wowego lub archiwów państwowych, które
zostały objęte zasięgiem dziatania komisji, na wniosek dyrektora właściwego
archiwum pańs|wowego'
6 . Dyrektor archiwum pańsfwowego, w ktorym komisja został'autworzona,
uzupełnia jej skład w razie pottzeby, IN przypadku komisji utworzonej dla
dwóch lub trzech archiwów państwowych, uzupełnienie w odniesieniu do

członków komisji będących pracownikami archiwum państwowego, ktore
zostato objęte zasięgiem działania komisji, dokonywane jest na wniosek
dyrektora archiwum państwowego/w ktorym zatrudniony jest dany pracownik.
Uzupełnienie sktadu komisji odbywa się w drodze zmiany zarządzenia
powołuj4cegosktad komisji.
7, Monitorowanie składukomisji SPoczywana dyrektorzearchiwum państwowego,
w ktorym komisja zostałautworzona.W Ęm zakresiedyrektor moze zwracaćsię
do dyrektorów archiwów państwowych, objętych zasięgiem dziatania komisji
występowaniaze stosownymiwnioskami.
i wskazywać konieczność

s3.

Do zadań komisji nalezy:
1) podejmowanie w miarę potrzeby dziatan w zakresie opracowania
i doskonaleniazasad ksztattowanianarodowegozasobu archiwalnego;
wartości archiwalnej
w sytuacjach budz4cych wątpliwości
2) ocena
jednostek
państwowych
pańs|wowych,
organów
dokumentacji
jednostek
terytorialnego
samorządu
or1an|Zacvjnych' organów
i samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym dokumentacji Vch
organów i jednostek organizacyjnych, ktorych dziatainośćustaje;
3) opiniowanie wniosków w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
budzących wątpliwości co do prawidłowościoceny wartościarchiwalnej;
4) ocena wartości archiwalnej zespotow i zbiorow archiwalnych, ich częścioraz
poszczegolnych rodzajow dokumentacji, zgromadzonych w archiwach
państwowych i przedstawianie opinii w tej sprawie;
5) opiniowanie wnioskow doĘcz4cych zatwierdzenia brakowania dokumentacji
z zasobu wtasnego archiwów panstwowych;
okresie
czasowym
o
dokumentacji
wartości archiwalnej
6) ocena
przechowywania przechowywanej Przez archiwa państwowe na podstawie

umów cywilno-prawnych lub na podstawie otzeczen|a sądu;
7) ocena w miarę potrzeby wartości archiwalnej dokumentacji podmiotów
innych niz organy pańsfwowe, państwowe jednostki organtzacyjne, organy
jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne;
8) opracowywanie i przedstawianie dyrektorowi archiwum państwowego,
aw przyPadku komisji utworzonych dla dwoch lub trzech archiwów,
kazdemu z dyrektorow Ęch archiwów, wniosków' opinii i analiz w zakresie
gromadzenia materiałów archiwalnych;
9) rozpatrywanie i opiniowanie innych SPraw z zakresu dziaŁania komisji
wniesionych do komisji;
10) wspołdziałanie z innymi organami opiniodawczym| archiwum państwowego,
a w przypadku komisji utworzonych dla dwoch lub trzech archiwów,

Z organami kazdego z |ych archiwów (komisjami, zespołami, radami)
w Sprawachwchodzącychw zakres działaniakomisji;
11) wykonywanie zadań wynikających z innych przepisow dotyczących
kształtowanianarodowego zasobu archiwalnego i gromadzenia materiałow
archiwalnych.

s4.

W sprawach dotyczących wartościowania dokumentacji z zasobu własnego
archiwum pańs|wowego lub gromadzenia materiatów archiwalnych mozna
zotgan|zowaćwspólne posiedzenie komisji i komisji metodycznej. Posiedzeniu
przewodniczy dyrektor archiwum państwowego/w ktorym utworzono komisje.

ss.

1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecnościsekretarz' W przypadku nieobecnościsekretarza przewodn|Czący wyzrracza
cztonkakomisji zastępuj4cegosekretarza.
2. Przewodniczący komisji moze z|ecac członkom komisji zbadanie materiałów
a takze opracowanie określonegozagadnienia i przedstawienie opinii oraz
wniosków w danejsprawie na posiedzeniukomisji.

só.

1. Komisje działająipodejmuj4uchwałyna posiedzeniach:
1) poprzez osobistezebraniesię członkowkomisji;
2) z wykotzystaniem Systemów teleinformatycznych, w tym na przykŁad
komunikatorainternetowego.
2. Wyboru sposobu działania komisji, o którym mowa w ust. 7, dokonuje
kazdor azowo przewodniczący.
3. Posiedzenia komisji zwotuje przewodnicz4cy, zawiadamiaj4cczłonków komisji
o terminieposiedzeniai planowanym porządku obrad co najmniejna7 dni przed
wyznaczonym terminem posiedzenia.W terminie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, dostarczasię członkomkomisji odpowiednie materiaĘ.
4, W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, moga uczestrriczyćz głosem
doradczym inne osoby zaPtoszoneprzez przewodniczqcego.
5' Z obrad komisji sporządza się protokoł.
6' Protokół zaw|eraw szczególności:
1) nazwę komisji zgodnąz$7 ust'2;
2) numer posiedzenia;
3) datę i miejsceposiedzenia;
4) znak sprawy;
5) Iistę obecnych cztonków komisji i innych osób uczestniczących
w posiedzeniu;

6) Przyjęty porządek obrad;
7) przebiegobrad, w szcze1olności
przedmiot sprawy' streszczenieewentualnej
dyskusji i stanowiskokomisji;
8) jako załączniki:listę obecnościi treść
podjęĘch uchwał'
7' Protokółpodpisujeprzewodnicz4cyi sekretarz.

s7.

1. Komisja zajmujestanowiskow danejsprawie poptzez podjęcieuchwaĘ.
2. UchwaĘ komisji podejmowane są zwykłą większościągłosów, w gtosowaniu
jawnym, w obecności co najmniej trzech członków komisji w przypadku
pięcioosobowej komisji, co najmniej pięciu członków komisji w przypadku
komisji siedmioosobowejlub co najmniejsiedmiu członków komisji w przypadku
komisji dziewięcioosobowej.W przypadku równej |iczby gtosow rozstrzyga głos
przewodnicz4cego'
3. UchwaĘ komisji stanowiq załączntkido protokołuposied zen|akomisji.
4. Prowadzi się rejestruchwaŁ który zawieta:
1) numer uchwaĘ;
2) datęuchwały;
3) zwięzteokreślenie
przedmiofu uchwaĘ;
4) numer i
datę posiedzenia lub
głosowania przeProwadzonego
zwykotzystaniem systemów teleinformaĘcznych, lfd ktorych uchwata
zostałapodjęta;
5) znak sprawy posiedzenla;
6) znak sprawy, do której uchwałazostatapodjęta.

s8.

1 . Protokoł posiedzenia komisji u|worzonej dla dwoch lub trzech archiwów

państwowych wraz z uchwałamitej komisji otrzymuj4archiwapaństwowe,które
tworząwspoln4 komisję.
z. Protokołposiedzeniakomisji wraz z uchwałamikomisji przesytasię do Naczelnej
Dyrekcji Archiwow Państwowych, zwanej dalej ,,NDAP,,, pocztą elektroniczn4
na adres ndaP@'archiwa.gov.pi.
za potwierdzeniem odbioru, w terminie 30 dni
Iiczącod dnia odbycia posiedzenia.
J.
W terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przez NDAP odbioru wiadomości
elektronicznejkierownik komorki organizacyjnejNDAP właściwej
w sprawach
nadzorowania prac komisji moze zgtosic zastrzeżeniaco do ustaleń zawarĘch
w protokoleposiedzeniakomisji oraz co do uchwałkomisji.
4 . Komisja ponownie rozpatruje zagadnienie, ktorego dotyczyty zastrzezenia
NDAP.
5 . W przypadku utrzymywania się rozbiezności pomiędzy komisj4 a NDAP,
kierownik komorki organizacyjnejNDAP właściwej
w sprawach nadzorowania

prac komisji moze skierować zagadnienie do zaopiniowania przez Centralną
Komisję Archiwalnej oceny Dokumentacji. ostateczne rozstrzygnięciepodejmuje
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

se.

obsługę administracyjną i kancelaryjną komisji zapewnia dyrektor archiwum
państwowego/w ktorym komisja zostałautworzona.

s 10.

Traci moc decyzja Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia
lmarca 2006 r. w sprawie utworzenia w archiwach państwowych komisji
archiwalnej oceny dokumentaqi oraz określeniazakresu i trybu ich działania,
zmieniona zarządzeniem Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 13 sierpnia 2009 r. i zarz4dzeniem Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych z dnia 8 lutego 201'7r.

s 11.

Zarządzenie wchodziw iycie z dniem 7 sĘcznta2074 r,

NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWoW PAŃSTWOWYCH
J
',' -'
('-"
J
" , ) -,t..-*\
u,ł.\/,.., -,V
WtadystazuStę$niak

UZASADNIENIE
Projektowar.ezarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwow Państwowych
w sprawie uŁworzenia oraz zakresu i trybu dział'aniakomisji archiwalnej oceny
dokumentacji w archiwach pańs|wowych zostało oPracowane na podstawie
,,Projektu zał'ozen do zarządzenia W sprawie utworzenia oraz szczegółowego
zakresu i trybu dział'aniakomisji archiwalnej oceny dokumentacji w archiwach
państwowych,,. Wspomniany projekt zostat wypracowany przez CKAOD kadencji
2007-2077, przy udziale Departamentu Ksztattowania Narodowego Zasobu
Archiwalnego NDAP.
W trakcie swoich Prac CKAOD dostrzegta potrzebę zm|an/ zarówno
w zakresie,jak i trybie dział'ania
komisji.Między innymi ZaproPonowano:
poszerzenie zakresu dziatania komisji o SPrawy gromadzenia materiałów
archiwalnych,
umozliwienie wspólnych posiedzeń komisji archiwalnej oceny dokumentacji
i komisji metodycznych w sprawach doĘczących wartościowaniadokumentacji
z zasobu własnego archiwum pańsfwowego lub gromadzenia materiałów
archiwalnych,
zwiększenie liczby osób tworzących komisje (z dofychczasowych 3 lub 5 na 5 lub
7 w przypadku komisji utworzonej dla jednego archiwum państwowe1o oraz
7Iub 9 w przypadku komisji utworzonej dla dwoch lub trzech archiwów
państwowych),
wykorzystaniesystemów teleinformatycznychw pracachi posiedzeniachkomisji.
rezultacie przeprowadzonej analizy dotychczasowego sposobu
W
funkcjonowaniakomisji zaproponowano takzezmiany w ich liczbie.
Zrezygnowano z odrębnejkomisji w ACAD. Dyrektor tego archiwum wyrazlt
bowiem opinię, pismem z dnia 3 października2073r,, znak: AS'400'10,2073,o braku
merytoryc znego uzasadnienia jej dziatania.
Zrezygnowano z odrębnych komisji dla archiwów w Radomiu i Siedlcach.
Ana|iza porównawcza wielkościarchiwow państwowych pod wzg|ędem catkowitej
|tczby osob W nich zatrudnionych z funkcjonującymi doĘchczas komisjami
wykazata, ze archiwa w Radomiu i Siedlcach są najmniejszymi, natomiast podobne
pod względem Iiczby zatrudnianych osób archiwa posiadajq wspolne komisje.
Uzasadnieniem powyzszych zmian stałasię zwiększona |iczba członków w komisji
(z dotychczasowych 3 osob w przypadku komisji w archiwach zatrudniającychdo 25
osób na 5 lub 7 osob w przypadku komisji utworzonych dla jednego archiwum).
Ponadto, W przypadku Archiwum Państwowego w Siedlcach ustalono, ze
w ptzeszłości archiwum to posiadato ju, wspolną komisję z Archiwum

Państwowym m'st' Warszawy i Archiwum Państwowym w Płocku ze wzg|ędu na
zakres wtaściwości
Ęch archiwów ($ 1 pkt 4 zarządzeniaNr 7 NaczelnegoDyrektora
Archiwow Państwowych z dnia 15 lipca 1986r. w sprawie utworzenia w archiwach
państwowych komisji archiwalnej oceny dokumentacji otaz zakresu i trybu ich
działania).
W wyniku dokonanych w 2073 r' zmian organizacyjnych(polegajqcychna
przeksztatceniuArchiwum Państwowego m.st' VlIarszawyw Archiwum Państwowe
w Warszawie i połączeniu go ze zlikwidowanym Archiwum Państwowym
Dokumentacji Osobowej i Ptacowej w Milanowku) zlikwidowano komisję dla
Archiwum PaństwowegoDokumentacjiosobowej i Płacowejw Milanówku.

