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A.rt: 20; Przepisy ustaw o słuzbie funkcjoną1i.uszy Mi-
, liC)! " Obywatelskiej oraz",' o :zaopatrzeniu , enierytainym 

funkcJunariuszy Milicji Obywatelskiej i iCh , rodzin, jak 
również o odszkodo;:va-niach przysługujących W Pazie wy
p ad ków l chorób pozostających w związku ze słuzbą w 
Milicji Obywatelskiej" stosuj e się do funkcjonariuszy 

' Służby Bezpieczeństwa. ' 

Art. 21~ W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o służ
bie tunkcjonariuszyMilicji Obywatelskiej (Dz. U: z 1973 r. 
Nr 23, poz, 136, z 1974 r. Nr 44, poz. 264i z 1983 r. Nr 16, 
poz. 79) po art. 102 dodaję się art. 102a w brzmieniu: 
.. Ąrt. 102ą . 1. Osobom, które sŁosownie do ,przepisów 

o powsżec~nym obowiązku obrony Pol
skiel Rzeczypospolitej Ludowej: 
1) ó4bywąją;;'ś,lllżbę w formacjach uzbro

jonych, podległych ' Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych, ' 

2) otrzymały przydziały OJ;ganizacyjno-
-mobilizac;yjne do jednostek Milicji 
Obywatelsl)j ej (Rezerwowe 'Oddziały 
Milicji Obywatelskiej) i pełnią w nich 
służbę, 

przysługują w zakresie wykonywanych-

/ 

przez nich zadan uprawnienia funkcjona- . 
riuszy Milicji Obywatelskiej. " 

2. -Szczegołówę prawa i obt3wiązki osób, 
o których mowa w ust. 1, określa Minister 
Spraw Wewnętrznych." 

Art . . 22. Tracą moc: ' / ~ 
1) dekret ' z dnia 7 grudnia 1954 r. o naczelnych , orga

nach administracji państwowej w zakresie ' spraw we
wnętrznych ,l bęzpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 54, 
po~.269, z 1956 r. Nr 4i, poz. 188. i ' Nr 54, poz. 241. 
oraz z 1974r. Nr 14, poz. 85), 

2) dekret z dnia 21 grudnia!' 1~55 t. o organizacji i za
kresiediiałania Milicji Obywatelskięj (Dz. U. Nr 46, 
poz. 311, J: 1974 r. Nr 14, p()z. 85 i z 1975 r. Nr 16, ' 
Poz. 91), 

3) ust~.wa% dn~a ; 13 listopada 1956 • L , Q" zmianie organie 
%aql _naczelnych organówadmi~isfracji :p,'ublicznej w 
zakresie bezpieczeństwa publicznegd(Dz. U. Nr 54, 
poz. 241). " " 

Art. 23. Ustaw.awch~d~i' ~,;życie Z dnie'~' óg,losze~i;,i. 
PrzewOdniczący Rady 'Państwa':" H~ Jabłoński 
Sekretarz Rady Pańśtwa: J. SZyIllanek 

f i ;.lo ,.. . . , ii" 
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z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym arcbfwach. 
'. 

; ~'; 

Rozdział 

frzeplsy ogóln~. 

te organy i jednOs'iki org81niżatyjne JlTiez ok res ustal ony 
na podstawie upoważnienia zawartego w "us-t - 2, ' po tym. 

Art. 1. Mate rialat:ni archiwalnymi wchodzącymi ' do , zaś okresie: , ' ' ' , 
, r:ia'rodowego zasobu archiwalnego, zwanymi dalej'; materia- 1) dokumentacja st'~owiąca matefiał archtwalny . jest , 

ldJDl archiwalnymi, są wstelkiego rodzaju akta i doku- prz€kazywana do właściwych archiwów pal'lstwowychi 
. ,D1pnty, korespondencja, dokumentacja finansowa, tech- 2)' dokumentacja inna nh wymieniona -w pkt 1 może 

" n lczna i statystycz~a, mapy i plany, fotografie, filmy imf- , ulec brakowaniu, 
k,lofilmy. nagrania " dżwiękoWe i wideofonowe oraz inna 2: -Minister Na-uki, Szkolnictwa Wy:lszego i techniki, 
dO,kumentaCja, beż względu . . na ' sposób jej wytwarzania, na :wnios€k Naczelnego pyrektora Archiwów parlstwo-

. mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości histo- wych, w drodze rozporządzenia, ustala. zasady klasyffko-
ryculej o ' qziałiłlności Państwa Polskiego, 'jego poszcze- ,, : wania d k.walifikowfnia dokumentacji < ze~vzględu . rta.~ 

,gólnychorganów i ' innych pailstwowych jednostekorga~ , okresy jej prze'Cl1owywania oraz zasady i. tryb przeka" 
nizacyjnychoraz o ' jego stosunkach z ;innymipaństWgmi/ zywania materiałów archiwalnych do archiwów parls.two .. 
~; rozwojui;ycia ; społecznego! ' gospodarczego, o' dzi,ałal- wyc,h~, atakZe zasilc:lY i tryb , brakowania innej dokllmeIl-

' ności orgariizacji ' o ,.~hatakterze politycinym, społecznym ŁaCJI. ·; , ' " ' 
i gospodarcwm; zawoqowYJIl i wyznaniowym, dorgani: ,, 3. Sprawy, o których mo\va w ust. l i 2,regulują , w 
zacji i rozwnjunauki, ' kultury i Iztuki ~ . powstała w ' odniesieni'u do: <, • , 

przeszłoś cd i powstą.jąca współt~eśn)e. t')'!i';' n Sejmu Polskiej~zeczypospoliteJ , Ludowej , .-:.. ' Szef 
Art. 2.L Narodowy zasób , archiwalny słuźynauce, KanCelarii Sejmu, . 

kulturze, gospodar~ narodowej oraz potrzebom oby- 2) ~ady Państwa -::- Szef Kancelarii Rady:< Pai{,stwa. 
wa.leli. ,,' ' 3)~Iganów i je?nostek organizacyjnych podległych 

" 2; NiHodó:wy. i'asób archiwalny:w ' ząleżności od ' sto- l nadzorowanych przez Ministrów: ,QbronyNarodo-
fiUnku własnościma't.eriał'ów archiwalnych, dzieli si~ ,na: wej., Spraw , Wewnętrznych' orąz Spraw Zagranicz-
, 1) państwowy ZasóIL!łrchiwalny,nyc~ -;, minislrow;ie, którym podlegają oraz prze~ 

2) niepaństwowY zasÓb arthiwalny. ,. , k~órY:,?są nadzorowane te 'organy !,...jednostki Ol gCl- ~ 
"'Art.!. -'Materia'ły arcąjwalne stanowiące ' .narodowy '< . nIz.aCYJne. 

za sób ,archiwalny przec:hÓwo.je "się wieczyście. " Arł.6. 1. Organy- państwowe o raz paJlstwowejed-
Art. , .~ ,. ZwlerZ~hfli na'i:Izór ' nad ;, naród~w ym zasobem _ noS'tki organizacyjne. obo,viązańe są zapewnić odpowied-

archiwalnym~ ~praw;~je M!~ist~r., Nauki, Szkolnictwa Wyz. nią ew,i,denci~, przechq:VTwanieofąz ochr.onę przed USZKO· 

Sleg,o i Techn~ki,,:,.1?;rżez , Na~zelnego Dyrektora Archiwów dzeniem,zn iszc zeniem ' bądŻ'. utratą: ' . " 
l' iJtlstwowych. ,\, :.'\ ,." 1) P?wstającęj w nichdokumen~acji, W, " j-lo'sób odzwier" 

",,;, " ,d' d ' I 2 ' cieI:Ha)ący prze, b,ieg" zal,atwiania i rozstrz, ygania spraw, 
__ i?,'OZ Zla ' 2) n~dsyłanej i,.skladanefLlo nich dokumentacji, w s-jJo-

, .,o~l~powat;lje z materiałami. arc:hlwalnyml. sob. o którym mowa w pkt.!. 
Ar(' S. 1 , bok umenhcja ' powstająca w ' Llrganach 2. W or~ianach' i jednostka:,ch organizacyjny~h:; w k'~Ó-

państwvwycli I . )lailslw,owyc'h' jednostkach organizacyj- . rych p9,wstają xnaleriały arc~iwalne wchodzące do pań
nych, ,oraż ,,9d}iływi:ł jącado Olch' jest przechowywana przez stwowego zasobu archiw!,! lnego, instrukcja okre~lająca .za -



nziennik Ustaw Nr 38 .i=-----.---~~-----.------------ - 521 
j 

aady i tryb postępowania z dokumentacją, o której ' mowa 
w ust. L wymaga zatwierdzenia przez, Naczelnego Dy
rektora Archiwów Państwowych . 

• L W' odniesieniu do organów posiadających archiwa 
wyodrębnione nie ma zastosowania \ prz'epis ust. 2. 

Art. 1. Materiały archiwalne wchodzące do państwo
wego zasobu archiwalnego nietnogą byc zbywane; nie 
mogą być też, poza wypadkami okreŚlonymi w ustawie, 
przekazywane lnu-yill Jednostkom organizacyjnym niż 

okreslofle wart. 21. 
luL 8. Materldły archiwalne wchodzące ' do ewide,n-

4cjonuwcjllego nlepanstwowego zasobu archiwalnego nie 
mogCjbyc zbywane; Ich przejście na własność Państwa 

ndslepu)ezgudnie z art. 44. 
. '~'l. !J. l Mateiiałyarchiwalne Wchodzące 'do nie

eWlUenc)onowanego mepaństwowego zasobu archiwalneyo 
mogą byc' zbywane. W razie ich zbywania w drodze 
umowy kupna-spn;edazy,drchiwom państwowym oraz 
<Ircniwom państwowYIll wyodrębnionym przysługuje pra
wo pierwokupu tych materiałów, zależniedo właściwości 

, tych archIWÓW., Do pierwokupu tych materiałów mają 

zastosuw'anie przepisy Kodeksu cywilnego. 
.,I 'rawo pierwokupu, o którym mowa w ust. L nie 

ina zdstlW9wanid, .jeżeIirna~erialy archiwalne, wchodzące 
uo nieewidencjonowanego mepaństwowego zasobu archi
walneyo są oterowane do nabycia jednostkom 'organiza
cy Jn y m, o których mowa wart 22 ust. 2, jeżeli materiały 

te uzupełniają aktualnie posiadany archiwalny zas\?b hi
~toryczn y tych jednostek. 

Art. 10. I; - W razie przekazania pjeodpłatnie ma
teria łów - archiwaln ych, wchodzących dó niepaństwo\Ąi'ego, 
zasobu archiwalnego, właściwym jednostkom państwowej 
sien archiwalnej, o których mowa wart., 22, może być 
wypłacany odpowiedni ekwiwalent za nakłady związane 
zprze,Ghowywaniem, zabezpieczeniem i konserwacją tych 
materiałów'. 

L Nacz.elny Dyrektor Archiwów Państwowych określa 
za'sady i tryb ustalania i wypłaty ekwiwalentu, o którym , 
mowa w ust. 1. 

Art. ł l. Jednostki , organizacyjne państwowej sieci 
archiwalnej mogą prz9-jmować na przechowanie materiały 
archiwalne będące własnOŚCIą bądź na podstawie innego, _ 
tytułu pozostające w posiadaniu niepaństwowych jedno
stek orqantzacyjnych oraz osób' fizycznych. 

Art. ł 2. Organy państwowe i państWowe jednostki 
organizacyjne, partie polityczne, organizacje polityczne, 
spółdzielcze i inne organizacje społeczne' oraz inne nie
panstwowe jednostki organizacyjne, a także kościoły 

, j" związki wyznaniowe, u których powstają bądż które 
przechowują materiały ' archrwalne, 6~az osoby fizyczne . 
będące właścicielami bądż posiadaczami materiałów wpi
sanych do reje~tru są obowiązane zapewnić należyte wa
runki ich przechowywania. chronić (je przed uszkodze
niem, zniszc:zeniembąd'ż utratą oraz zapewnić . konieczną 
konserwację tych materiałów. 

Art. 13. Sprawy, o których mowa wart. 5-· ust. 1, 
art. 6 liSt. 1 oraz w art. 12, w odniesieniu do partii poli
tycznych, organizacji politycznych, spółdzielczych i innych 
organizacji społecznych or:a-z innych rtiepaństwowych 

jednostek organizacyjnych, a także kościołów i związków 
:wyznaniowych, regulUją we własnym zakresie partie po
lityczne, organizacj.e i iednost~ki organizacyj,ne oraz: 
kościoły i związki wyznani'owe. 

Art. 14. I. Wywóz za granicę materUlłów a-rchiwal~ 
nych stanowiących narodowy zasób archiwalny jest za
broniony. 

Poz. - 113 

L Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może 
zeiwolić na czasowy wywóz za granicę materiałów archi, 
walnych, jeżeli za udzieleniem zezwolenia _przemawia 
ważny interes społeczny lub-- indywidualny. 

3. ' Wywóz za granicę materiałów alchiwalnych nie. 
wchodzących do narod.owego zasobu archi walnego w ro· 
zumieni:u ustawy jest dupuszczalny 'pod warunkiem 
stwi.erdzenia Jego charakteru przez NJczelnego Dyrektora 
Archi wów Pailstwowych. 

4. Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowariia do ma· 
teriillów drchiwaln,ych-!>fzywiezionych do kraju z zastrze
żeniem ich zwrotu. 

Rozdział 3 · 

Państwowy zasób archiwalny • 

Art. 15. 1. Pailstwowy zasób archiwalny two tzą ma
teriały archiwalne powstałe i powstające w wyniku dZIa-
łalności: , 

l)' organów państwowych oraz innych państwowych jed
nostek organizacyjnych, 

2) obcych organów · władzy i administracji państwowej 

i innych organów, jednostek organizacyjnych i ulga
nizacji, związków wyznaniowych, a także okupacyj
nych jednostek "wojsk9wych, jeżeli materiały te znaj
dują się w Polskiej Rzeczypospolitej LutloweF 
2. Państwowy zasób archiwalny tworzą- również ma

teriały archiwalne powstałe w w:yniku działalności: 

1) partii politycznych oraz innych organizacji o cha
rakterze politycznym, społecznym, zawodowym gos-
podarczym, J ~ 

~) kościołów i związków wyznaniowych, 
3) innych niepaństwowych organizacji i jednostek orga

nizacy jn ych, 
4) działaczy politycznych, społecznych i gospodarczych. 

twórców w dziedzinie· nauki i techniki, kultury i sztu
ki oraz innych osób; które wniosły ąwój historyczny 
wkład do rozwoju Państwa Polskieg.o, życia politycz
nego, . społecznego i gospodarczego oraz , do rozwoju' 
nauki i techniki oraz kultury" i sztuki. 

5) rodzin i rodów, które wywierały historyczny wpływ 
na sprawy państwowe, stosunki polityczne, gospo
darcze i społeczne, a także dot-yezące ich majątkgw, 
przedsiębiorstw i innej aktywności gospodarczej, 

jeżeli materiały te stały się wlasnoś-cią Państwa w wy
niku zakupu, darowizny .lub w innej drodze. 

3. Materiały archiwalne. o których ' mowa w ust. 1 i 2, 
znajdujące się poza granicami Państwa w posiadaniu 
obcych organów lub organizacji są uwalane za państwo

wy zasób archiwalny, jeżeli na podst.iwie prawa luą zwy
czajów międzynarodowych powinny być przekazane Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 16. 1. Materiały archiwalne udostępnia się jed~ 
nostkom organizacyjnym i obywatelom dla potrzeb nauki, 
kultury,- techniki oraz gospociarkt. " 

2. Korzystanie z materialów archiwalnych jest bez
płatne. Opłaty za korzystanie z materiał6w" archiwalnych 
w innych celaeh niż · te, o których mowa w ,ust. L określa · 

~aczelnyDyrekto[ Archiwów państwowych" 
3, Dyrektor archiwum padstwowego w uzasadnionych 

wypadkach może odmówić udostępnienia materia/u archi
walnego. 

4. O udo~tępnieniu materiałów archiwalnych cudzo
ziemcom decyduje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwo
wych.' Decyzja ta jest ostateczna. 

A~t. 11. 1. Materiały archiwalne są -udostępnian€ po 
upływie 30 lat od ich wytworzenia, jeżeli nie narUS7a to 
prawnie chronionych interesów Państwa i .obyw'(ltell. 
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.2. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższegoi>Tecnniki, 
w .drodze rozporządzenia, może określić szczegóJne wy
padki i tryb wcześniejszego udostępniania materiałów 
archiwalnych, jednakże z zachowaniem wymogu przewi-
dzianego w ust. 1. '. 

3. Ministrowie: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrz
Dych i Spraw Zagranicznych oraz ·Szefow ie: Kancelarii 
Sejmu i Kancelarii 'Rady Państwa, w porozumieniu . z Mi
Distrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, określa
Ją ~sady i tryb udostępniania materiałów archiwalnyCh 
s.najdujących się w podporządkowanych im archiwach 
wyodrębnionych. 

Art. 18. 1. CeIltralriym organem administracji pań
itwowej w sprawach pal'lstwowego zasobu archiwalne!;lo 
jest Naczelny Dyrektor Archi wówPaństwowych. 

2. Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych po
wołuje Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. 

3, Zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań
itwowych powołuje Minister_ Nauki, Szkolnictwa Wyż
szego . i Techniki na wniosek Naczelnego Dyrektora 
Archiwów Państwowych. 

\rt. 19. Właściwymi ~rganami administracji państwo
wt::

J 
fV sprawach archiwów wyodrębnionych w zakresie 

okfEiślonym przepisami ustawy są odpowiednio: 
l) Ministrowie: Obrony Narodowej, Spraw. Wewnętrz

ny~h i Spraw Zagranicznych, , 
2) Szefowie:. Kan<::elarii Sejmu Kancelarii Rady 

Państwa . . 
Art. 20. 1. Przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów 

Państwowych działa Rada Archiwalna jako organ dorad-
czy i opiniodawczy. I . 

L. Minister Nauki. Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
powołuje członkÓw Rady Archiwalnej na wniosek Naczel
nego Dyrektora Archiwów.,pańśtwowych, przedstawiony w 
porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich. 

3, Kadencja Rady Archiwalnej trwa trzy lata. 
Art. 21._ 1. Do zakresu działania Naczelnego Dyrektora 

Archiwów Państwowych należy: 
i) koordynowanie działalności archiwalnej na terenie 

Państwa, . 
2) prowadzenie centralnego rejestru niepaństwowego 

Ulsobu archiwalnego oraz kontrola rejestrów prowa
dzonych przez podległe mu archiwa państwowe, 

3) wydawanie zezwoleń na czasowy wywóz określonych 
materiałów archiwalnych, 

:'ł) nadzór nad gromadzeniem l brakowaniem, ewidencją, 
przechowywaniem, opr.acowywaniem, udostępnianiem 

i zabezpieczaniem materiałów. archiwalnych, 
li) nadzór nad działalnością naukową i wydawniczą pro

- wadzoną w archiwach państwowych, 
6) prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakre

~i. spraw .archiwalnych. 
2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 

uPrawni on y jest do kontroli jed nos lek organizacy jn ych 
wchodzących w skła,d ' państwo)Vej sieciarchiwa'lne j w 
zakresie wykonywania przepisów. ustawy. 

, 3. Minister Nauki. Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 
w drodze rozporządzenia, określi szczególowy zakres dzia
łania Naczelnego Dyrektora Archiwów PaiJstwowych . 

4. Przepisów ust. 1-3 riie stosl,lje się do , arChiwów 
wyodr·ębnion ych : 

1) Sejmu i Rad y Państwa, 
2) jednostek QT'Janizatyjnych ,podJeglvchi nadzorowa. 

. nych przez Ministró.w 'l lJhrony Narodowej, ' Spraw 
,Wewnętrznych Spraw Zagjanieznych, 

A~t. 22; '. 1. Działalnoś~ archiwalną w zakresie pań
stwowego zasobu archi walnego prowadzi państwowa sieć 
a rchiwalna, którą . twor.zą: 

1,) archiwa państwowe, 
2) .archiwa państwowe wyodrębnione, 
3) archiwa zakładowe . organów p'aństwowych innych 

pallstwowych jednostek organizacyjnych, 
4) archiwum Komitetu- ·do Spraw Radia Telewizji 

"Polskie Radio Telewizja", zwanego dale-j Kó· 
mitetem. / 

D4iałalność archiwalną w zakresie paiJstwowe.go 
zasobu archiwalnego prowadzą ponadto: 

1') jednostki organizacyjne, które- posiadają powierzony 
zasób archiwalny; 

... 2) państwowe biblioteki i muzea, któ-re groliladzą i prze
chowują materia ły archiwalne wchodżące do państwo
wego zasobu archiwalnego. 
Art. 23. Działalność archiwalna obejmuje gromadze

nie, ewidenc ję,przechowyw anie,opr.acowanie, za bezj)ie- ' 
czenie i udostępnianie materiałów' archiwalnych oraz pro
wadzenie działalnoś ci informacyjnej. 

Art. 24 . . 1. Archiwa państwowe tworzy i likwidu je 
Minister Nauki, Szkolnictwa 'Wyższego i Techniki, w dro
dze .rozporządzenia, na wniQ~ek Naczelnego Dyl't!ktora 
Archiwów Państwowych, 

2. Archiwa pa11stwowe podlegają Naczelnemu Dy
rektorowi Archiwów Państwowych. 

3. Działalnością archiwów pap.stwowych kierują · dy~ 
rektorzy powoływani przez. Naczelnego Dyrektora Archi
wów . Państwowych. ' 

4. Naczelny Dyrektor Archiwów, Państwowych przy ' 
archiwach państwowych może powołać radę naukowo
-programową jako organ doradczy i opiniodawczy. Dy
rektor archiwum pal1stwowego, w razie powolania· rad y 
naukowo-programowej, usta la jej skład · osobowy, 

Art. 25.1. Archiwa 2aiJstwowe o cha rak terze" cen- . 
tralnym obejmują zasięgiem działania obszar ca lego 
Państwa. 

2. Zasób archiwalny archi wów okr.eślonych 'w ust; -1 
stanowią materiały archiwalne powstałe w wyniku d:?ia
łalności naczelnych i centralnych organów władzy i admi
nistracji państwowej oraz innych centralnych' jednostek 
organizacyjnych, a także materiały archiwalne zgroma
dzone przez te a rchiwa w przeszłości (zasób historyczny). 

Art. 26. L Archiwa pąnstwowenie mające cha takte
ru centralnego obejmują zasięgiem działania obszar jedne~ 
go lub kilku województw . 

. 2~ Zasób archiwalny archiwów państwowych określ o
nych w ust. 1 stanowią materiały archiwalne powsta łe 

na terenie ich dzi ała ni a , a t-akże ich zasób historyczny, 
z wyłączeniem ma te r i ałów archiwalnych wchodzącyc h do 
zasobu archiwalnego archiwów państwowych o charakte-
rze ' centralnym. ' 

Art. 27. L Naczelny' Dyrektpr Archiwów Pańshvo-· 

wych w uzasadnionych wypadkach, i uwagi na potrzeby: 
nauki. kultury i gospodarki narodowej oraz w celu za- " 
bezpieczenia zasobów archiwalnych, może po zasięgnię

ciu opinH Rady Archiwalnej wprowadzić odstępstwa od . 
zasad ich rozmieszczenia określonych . w a rt. .25 j 26 . . 

2. Przepis ust. . 1 nie ma. zastosowania do zasobów 
archiwalnych archiwów wyodrębnionych. 

Art. 28. 1)0 zakresu działania archiwów państwowych 
nale ż. y w szczególności: 

l) kształtowanie paIlstwowego zasobu archiwalneg.o, 
2) . prowadzenie re 'estru niepaństwowego . zasobu arcni

' walnego, 
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3) ew lUenC]a, 1)1 t:etnow y w allle, Up! acow allle: zab'ezp'ie-
. cżenie i udostępnianie materiilłów archiwalnych na- . 
leżących do ich zasobu archiwalnego, . 

4) kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi 
wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego 

, wardllwach zakładowycn, wskladnicach akt oraz 
jednostkacll organizacyjnyc h z powierzonym zasobem 
dfchiwalnym, 

5) wydawame uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wy
. ciągów i reprodukcji przechow ywa nych materiałów, 

a także zaświ acIczen na podstawie tych materiałów, 

6) prowadzenie prac .naukowych oraz wydawniczych w 
dziedzinie arcniwistyki i dziedzinpokrewnyc;h, 

7) ::>opularyzacja wiedzy o ma teriałach archiwalnych 
i . <uc hiw'ach oraz inowadzenie działalności informa 
cy JneJ. 
Art. 29. 1. Archiwami państwowymi 'wyodrębniony-

mi są: 

1)' archiwum Sejmu Polsk iej Rzeczypospolitej Ludowej, 
2) archiwum Rady Panstwa. 
3) archiwa jednostek organizacyjny€h podległych i nad· 

zorowanych przez Ministró\v : Obrony Na.roclowej, 
Spraw WewnGtrznych 'i Spraw Zagranicznych. 

Archiwa panstw.owe wyodrębnione obejmują za
sięgi em działania obszar całegó Pa.ństwa. 

J . Ministrowie: Obrony Narodowej. Spraw .Wewnętrz
nych i Spraw Zagranicznych oraz Szefowie: Kancelarii 
Sejmu i Kancelarii Rady Państwa określają organizacJę 
podległych im archiwów wyodrębnionych. 

4. Do spraw \lie uregulowanych w przepisach wyda
nych na podstawie 'ust. 3 stosuje się odpowiednio prże
pisy dot yczące archiwów państwowych . 

Art. 30. Zasób archiwalny archiwów: Sejmu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej oraz Rady Państwa stanowią 
materiały archiwalne powstałe i powstające w toku dzia
łalności .Sejmu i jego organów oraz Rady Państwa, a tak
że ich zasóq historyczny. 

Art. 31. 1. Zasób archiwalny archiwów wyodrębnio
nych, o których mowa wart. , 29 ust. I pkt 3, stanowią 
Jilateriałyarchiwalne powstafe i. powstają~e w toku dzia

, łalności 'jednostek orgańizacyjnych ·, podległych i nadzo
rowanych przez Ministrów: Obrony Narodowej, Spraw 
Wewnętrznyefi i Spraw Zagranicznych. 

2. Zasób archiwalny .' archiwum pailstwowego wy. 
odrębnion ego , podleg!ego Ministrowi ' Spraw Zagranicz
nych, obejmuje również dokumenty przesyłane i skład~ne 

. przez obce podmioty -prawa międzynarodowego. 

Art. 32. Archiwa wyodrębnione przekazują do archi
wów państwowych o charakterze centralnym materiały 
archiwalne, znajdujące się dotychczas W, ich zasobie, po 
ustaniu okoliczności u~asadniających ich przechowywanie 
w archiwach wyodrębniC!nych, nie. później jednak niż 

. po .upływie 50 lat od .daty ich wytworzenia, o ile nie 
narusza to prawnie chronionych interesów Państwa i oby-
wateli. ' 

Art. 33. Archiwa zakładowe tworzy się w . państwn
wych jednostkach organiz,jcyjnych, w których powstają 
mat~riały archiwalne. Jednostki. w których, tworzy się 
archiwa zakładowe, ustala : 

I) w odniesieniu do jednQśtek obejmujących działal
nością obszar całego Państwa :,..... Naczelny Dyrektor 
Archiwów Państwowych, 

2) w odniesieniu do innych jednostek - dyrektor 
Właściwego archiwum państwowego. 

Art. 34. l. Kierownicy jednostek organizacyjnych, 
o których mowa wart. 33,_ obowiązani są zapewnić: . 

1} ,9Wmadzenie; lJl :leCllowyw(lllie. ewidencjonówani e 
i odpowlednie zab.ezpieczenie Hlaterialów ,arel liwal
nych tworzących zasób 'l1[cniwa.lny podległych im 
archiwów zakładowych. 

2) klasyfikowani." kw a lifikowanie i brakowanie · moJte~ 
riałów określonych w pkt 1. a także przekazY'f' anie , 
ich właściwym archiwom państwowym .. 

2. Kierownicy łych jed'nośtek obowiązani · są pona.qJo 
przed zlecaniem prac · projektowych wykorzystać odpo
wiedni materiał archiwalny. 

Art. 35~ I. Archiwa · żakładowe obejmują zasięg dzia
łani a jednostki organ izacyjnej, w · którejzostaly litwo-
rz611e. ' 

2. Zasób archiwalny archiwów zakładowych stanowią 
materiały archiwalne pow~tałe i powstające w związku 

z działalnością jednostek organizacyjnych, w których zo
stały utworzone. Arch~wa za'kładowe nie mogą poSiadac 
zasobu historycznego; nie' dotyczy to arc'hiwów szkół 
wyższych. 

3. Zasób archi,walny archiwów zakładowych służy 

potrzebom jednostek, w których archiwa te zostały utwo
rzone. Do korzystania z tego zasobu przez osoby trzecie 
konieczne· jest zezwolenie kierownika . jednostki organi
zacyjnej, w której istnieje archiwum zakładowe . 

Art. 36. I. W 'państwowych jednostkach o~ganiza
cyjnych, innych niż określone wart. 33 powstałq w nich 
i powstającą dokumentację, nie mającą już zastosowania 
w ich działalności, gromadzi się w składnicach akt. 

, 2. Kierownicy jednostek określonych w ust. I obo
wiązani są: 

I) zapewnić ochronę przed zniszczeniem lub utratą do· 
kumentacji 9'fomadzonej w składnicach akt. 

2) umożliwić właściwemu archiwum państwowemu 
nadzór nad brakowaniem dokumentacji p rzechowy
wanej w składnicach akt. 

3. W składnicach akt nie prowadzi się ewidencji do
kumentacji i , nie jest ona udostępniana innym osobom. W 
wyjątkowych wypadkach stosuje się odpowiednio przepis 
a rt. 35 ust. 3. 

Art. 37. 1. W stosunku do archiwum Komitetu, 
z uwagi na szczególny zakres i sposób działania radia 
i telewizji. nie mają zastosowania art. 5, 6, 16, 17 oraz 
33-35. 

2. Szczegółowe zasady i . tryb gromadzenia, ~widen
cjonowania, kwalifikowani a, klasyfikowania, brakowa nia ' 
oraz udostępniania , w tym też we współpracy między

narodowej, materiałów archiwalnych tworzących zasób 
archiwalny archiwum Komitetu ustala Minister Nauki, 

, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Prze
wodnictącym Komitetu. 

3. Przewodniczący Komitetu jest oDowiązany, z uwa
gi na specjalne warunki korzystania z materiałó\v . a rchi
walnych tworzących zasób archiwalny archiwum Komi
te tu, wprowadzić szczególny system ich ochrony przed 
utr,atą bądź zniszczeniem. 

4. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych spra
wuje nadzór nad dziaialnością archiwum Komitetu. ·. 

Art. 38. Jednostkom organizacyjnym, z uwagi na 
ich szczególny charak ter lu b zadania,' na ich wniosek, 
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może powie
rz,yć na stąłe lub na czas określony oromadzenie i p rze
chowywanie materiałów archiwalnych. 

~ Art. 39. I. Pailstwowe hiblioteki i muzea, które gro
madzą i... przechowują materiałyarchi~alne,_ w zakresie 
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tych mat,eriałów pełn ią funkcje Jednostek ' pahslwciwej 
sieci ,archiwainej. 

2. Jednostki ' organizacyjne określone w ust. 1 w za
kresie posiadanego zasóbu archiwalnego podleg.ają prze.:" 
pisom ustawy. 

Art. 40. 1. Do, pracowników dzi a ldlności · podstawo
wej zatrud,n lonYlłh w ' Naczęlnej Dyrekcj i Archiwów Pań
stwowych i w archiw-ac h Pii.ństwowych mają zastosowa
nie przepisy o pracownikacti' urzędów ' par2s twowych. ' 

'L, Do pracownrków naukowo,badawczych zatrud
nionych -w Nac'zelnej Dyrekcji Archiwów ' Państwo

wych i , w aTchiwa ~h panstwow,ych mają zastosowanie 
przepisy o pracownikach ins tytutów naukowu·badaw
czyc h. 

Rozdzia·j 4 

NIepaństwowy zasób arcbiwaln,y. 

) Art. 41. 1. ' Nieparlstwowy zasób archiwalny tWOfZ'cl 
materiały archiwalne. któ:le nr e są ~łasnosc ią państwo
wych jednostek orgiJnizdcy;jn'Ych., 

L lasób' ten' jest': 

l) ewidencJooowany. 
2) nie,ę wi tt'encfonowany 

J. ','<aczełny Oyrektdr A>rch·iwów ,Państwowycb oraz 
a rchi wa p-anstwowe; zgodrrie z' ich wfaśc Lw'OŚ'c ią. prowa:
dzą _ re'Testr y ni'ep:ańsJ'wQweg,o, zasebu: a,rc.nłwalnego w ' 
celu oct)rony materi',a/ów- arcMwalnycb t.worz'ąc)!ch ten 
zasńh 

... rt. 42. Ewidencjonowany niepańsl,wowy z'asób a rchi
waln y tworzą m-a,te-rla/y arcni .waltne powstate, i· powsta
jące w wyn:ilw diiała'i'noścL 

l j paltIr politycznych. 
2) óryanizacji p olitycznych. spółdzielczych t ' i'nnych 

oryanizacji społecznych" 
3) kosci'o/ów izWiązk&w wyzna'oio,wYcb., 
4) Illnych mż · wymienione w pkt 2 niepaitstwowych 

Jednostek organizacyjnych 

oraz stanowiące , ich własnosć. 

, Art. 43. 1. , Wlasnosć matedarów archiwalnych: o któ
rych mowa. wart. 42, nre może być przedmiotem obrotu; 
Jest ona ponarlt o o?rani'czon'~ przepisami art. 6 oraz art. 8: 

"2,. M<ltena/ y okreSlone w 'art. 42 mogą być. na l wnio-
.- sek włas'CiClela i na podsta wie' decyzji dy·rektora własd

wego archiwum p·aństwowego. wpisane d'o rejestru nie
panslwuwego za·scibu archiwa·lnego-. o którym mowa w 
art 41 ust. 3. ' ' , 

3. Skreślenie materi.aJÓw z rejestru. o którym mowa 
w ust. 2. następuje w razie całkowitego ich zni,szczenia 
lub utraty. na mory decyzji Naczetnego Dyrektora Atchf
wów Pat\stwowych. 

Art. 4.4. I: ' Z chwilą ustania d'l'ialalności jednostek 
organizacy}nych" (). klóI y;ch mowa wart. 42'. ich ma.teria,ly 
a'rchiwalne stają się wlasnością Państwa i wchodzą ' do 
państw'owego zasobu ar~hiw,aJnego. Podlegają przekazaniu 
do właś'Ciwej jednostki. państ wowej sieci archiwalnej · 
.ws'kazan'ej decyzją Naczelneqo Dyrekto ra Archiwów 
'Państw,owych . ", 

L MateriałY. o których mowa w art. 42. mogą stać 
'się ' własnością Państwa. z następstwami okreś lonymi w 
ust. 1. na mocy decyzji. właściwyc.h organów niepaństwo
wych jednostek orgCłt1izacyjnych , 

3. Materiały., o których mowa w ust. 2, mó'gą ' b yć 
p rzekaiywatTe' w depozyt archiwom państwowym. 

Art. 45. 
nizacyjnych 
chowywania 
wchodzących 

warnego. 

1. Organy niepaństwowych jednośtek orga
obowiązar+e są do ewidencjonowania, 'prze

zabezpieczenia ' ma teriałów BfChi waln ych 
w skład , niepaństwowego z,aS'obu archi-

2. Organy. o k tórych mowa w ust. l. okres fają zasady 
i tryb udostępniania mater iałów a rchiwalnych wchodzą-
cych w skład niepa~stwowego zasobu archiwalnego. . 

. 3. Archiwa niepaflstwowych jednostek organizacyj
nycn moyą obejm0waćrówniez zasób ' historyczny w ro-
zumieni.u art. 2.5 ust. 2. ' 

4. ,WspóŁpracę ' archiwó w ni epaństwowych jednost€ k. 
organizaCYJnych. , p których mowa wart.. 42. z państwową 
siecią archiwalną określają pOlozumieni,a zawąrte międ zy 
ich właściwyroi organami a Ministrem N'auki, Szkolnic twa 
Wyższego i Techniki. 

Art. 46. Nieewidencjonowan y , niepaństwow'y zasób 
archiwaln y tWOILą maleriały powstaje i: powstające w 
wyniku działalności osób fizycznych. stanowiące· własność 

tych osób lub icb pra wnych następców. 

Art • .:,<i1'. 1-. Prawo własności przysługujące osobom. 
o który .::h mowa wart. '46. jest ograniczone tYlko prze-
pisami aft. 14. . 

2. Materia/y archhvalQe okreś~one 'fi art. 46 mogą:· 
być przedmiótem ąbrotu ' odpłatnIe i nieodpłatnie. z za
s[rze;żenue'm ogranicz.enia. o którym mowa w- ust. 1 oraz 
wart. 9 .. 

3. Przeniesieni:e własności w drooze kupna-sprzedaży: 
materiałów. Q których mowa w art;. 46. na rzecz Państwa 
jest zw.o,lni-one od podatku, od nabycia praw majątkow ych ' 

oraz od opłat notarialnych, 
4.. ' Przeniesienie własności - materi~łów, ' o których 

mowCl' w art. 46~ w drodze spadku lub' zapisu jest 
zwofIl i o-ir e od podatku od spadków oraz od opłat' no
tćtrialnych. 

5. Przepis art. 44 ust. 3 stosu je się o,dpowiednio. 
Ań, 48. L Materiały archiwalne określone wart. 46 

m'ogą,. na wniosek ich: właściciela ' bądź posiadacza. na 
poostawie decyzji dyrelt!tora właściwego archiwum pan, 
stwowego zostać wpi:sane do reJestru' niepanstwowego za'
sobu archiwalnego. o , któ-rym mowa w' art. 41 ust. 3. 

/ , . 
~ 2. Przepis~ art. 43 ust. 3, stosuje się odpowiednio~ 

, , ' 

Art . . 49. ' Właściciel lub posiadacz materiałów archi-
walnych.- wpisanych do, rejestru,j€st obowfązany dbać 
o 'ich zac.ł'rowanie. aw szczególności: , , 

l) chronk je przed zn ~s2czeniem lub uszkodzeniem. 
2) niezwłocznie' zawiadomić właściwe archiwum pań

stwowe ,o wydarzeniach ' mogących mieć , ujemny , 
wpływ na 'stan i zachowanie materiałów archiwal. 
nych. ' . . 

3). zawiadomić właściwe archiwum państwowe o przeJ
ści u własności materiałów' archiwarnych na inną oso
bę. w ciągu Uzech ' miesięcy od dnia przenieSienia' 
własności. . , 

Art. 50. Właścicielowi hab posiadaczowi materiałów 

archiwalnych wpisanyCh dl? rejestru przySługuje prawo 
da konserw~iicji· tych .materiałów na kośzt Państwa we. 
właściwym archiwum państwowym. 

Art .. 51. Dy'rektor właściwego archiwum państwowego 
może wydać decyzję o zabezpiecZ'eniu materiałów. 'arcąi- ' 
walnych · wpisanych do rejestru pr.,?ez przeniesienie ich 
do archiwum aż do czasu ustania zagrożenia. jeżeli istnie-

, jeuzasadniQna o.b'awa ich zniszcz.enia. uszkodzenia lu!)' 
wywiezienia za granićębez zezwoIęnia, o którym mowa 
wart. 14'. 

.1 

,,' 
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Rozd.ział 5 

Przepisy karne. 

Art. 52. 'l. ,Kto, posiadając; szczególny. obowiązek 
ochrony materiałów archiwalnych, · uszkadza je lub 
niszczy, 

podlega karze pozbawieni~ wolności do lat 3. 

2. Jezeli sprawca działa nieumyślnie. 
podlega . karze ' ograniczenia wolności lu? grzywny. 

, Art. ' 53. 1 . . Kto bez zezwolenia wywoźimalerlały; 

archiwalne za grilnicę lub po wywiezieniu za granicę nia 
sp'fOwadza ich do kraju . w termimeustalonym ' w zezwo-
leniu. .' 

t 
podlega karze pozbawienia wolności do' lat 3 .. 
2. Jezeli sp,faw~a działa nieumyśll1ie, 

podlega karze ograniczenia wolności "lub grzywny •. 

. 3~ Sąd może orzec przepadek materiałów archiwal-
nych stanowrących przedmiot przestęps.twa. 

Art. 54 •• 1. Kto zbywa. pomaga w zbyciu lub na
byciu materiałów archiw~lnych wchodzących w skład 

. narodowego zasobu archiwalnego; ' jeżeą wiedzh:tł; ż. na
bywca chce je wywieźć za granicę bezzezwblęnia, 

podlega, .karzepozbawienia wolności do lat 3. 

2. ,Jeżeli sprawca działał nieumyślnle. 
. pocHega .karze og'raniCJ:enia wolności do roku lub 

g.rzywny. 
, ~ .55,_, Kto, będąc właściciele~ lub posiadaczem ma-

terialow\arc;:hiwalnych wpisanych dbI.eje~tru: ' . 
l) nie, zabezpiecza ich przed zniszGze~iem lub uszko

uzeniem; 
2) file zawiadamia właściwego archiwum państwoweV,ol 

aj o wyd'arzeniach , wog4cych mieć, ujemny wpływ: 
na stan t zachowanie materiałów archiwalnych, 

"b) o przeniesieniu własności lub pOSiadania materia.
tów arc-hiwalqych na inną osobę. . 

!2) , o zmianie miejsca. w którym znajdują si~ ma
teriały archiwalne. 

podlega karze-::g.rzywny. 

' .. Rozdział 6 

.~ Zmiany w przepisach obowiązujących. 

Art. 56 . . W ustawtez dnia 15 lutego 1962 1:. Q ąchro

n ie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr lO, poz. '48) wpro
w adziI się następujące . zmiany: ,,> 

l) . wart.' 4 pkt 213 otrzymują brzmienie: 
,,2) wchodzące w skład muzeów . i bibliotek, z wy

jątkiem matl'!.riałów archiwalnych wchodząCYCh 
w ' skład narodo.wego zasobu ' archiwalnego, któ
rych ochronę /regulują odrębne przepisy. 

3) ' inne. ' jeżeli. ich charakter' zabytkowy ' jest oczy
wisty. o ile nie podlegają ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów." ; 

2) , w art.5skreŚ,la się pkt B.a dotychczaso.we :pkt 9, lO, 
. 11 i 12 otrzymują oznaczenie pkt 8. 9. 10 i 11; 

; ~)' w art~ 5 , w pkt 9 dodaje się na końcu wyrazy: "jeżeli 
' nie wchodzą w skl'ad n'arodowegozasobu archiw,ąl- > 

Jt. neg~/'; . 
4} wart. 8 w ust. 1 pkt 31,4 otrzymują brżmienie: 

.. 3) dyrektorzy (kjer~wnicy) muzeów W stosunku do 
za.bytków znajdujących się w mdzeach oraz do 
innych zabytkó:w w zakresie im zleconym. z wy
jątkiem mateÓalów archiwalnych, wchodzących 
w ' skład nlarodowego ZaSOb\l archiw'alnego, któ: 
Iych ochranę regult'lją oorębne przepisy, 

-',:' 
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4) Biblioteka N'arodowa w Wiuszawie · i bibliote'Ki 
wyznaczone przez Ministra Kultury i Sztuki, w 
porozumielllu z właściwymi ministrami (kierow
nikami urzędów ceńtralnych) i Polską AkadJmią 
Nauk, w stósunku do zabytkowyc.h materiałów 
bibliotecznych w zakresie . im zleconym, z wy
jątkiem materiałów archiwalnych WChodzących 
w . s~ład narodowego zasobu· archi'walnego, któ
rych , oc4ronę re.q utu ją'odrębne przepis y." i 

5) w art. 12 ust: 3 otrzymuje b~zmienie: 
.,3. Minister Kultury i. S~tuki w porozumieniu z za
. interesowanymi' millistrami ,(kitlfl)wnikami urzę

dów centralnych) j , Polską Akademią Nauk . może 
przekazać wykonywanIe niektórych czynności w 
ltakresie ochrony zabytków Bibliotece Narodowej ' 
Vf. Warszawie, i inn:ym bibliotekom."I · 

~) wart. 14 skreśla się ust. 2; 
?} war t. , 12: . 

a) w .ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1} przedmioty wymienione wart. 5, o ile wo- ' 

. jewódzkl konserwator zaby'tków, Biblioteka 
Narodowa w Warszawie - każdy z tych orga
nów w swoim zakre~je dzialania '~ stwierdzi, 
że , nie posiadają charakteru dobra kultury w 
rozumieniu .art. 2."; . 

b} ust. 2 otn;ymllje brzmienie: 
.,2. Charakter dzieł wymienionych w ust. 

pkt 1"':'3 powinien być stwierdzony odpowied
, nim zaŚWIadczeniem wojewódzkieg.o konser

watora zabytkow lub Biblioteki Narodowej w 
Warszawie." .. 

8} .rŁ. 56 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 56. Właściciel. kolekCji wpisanej na jegp wnio
iek do rejestru zabytków. z wyjątkiem ko
lekcji materiałów' archiwalnych. wpisanej 
00 rejestru ni'epafl;stwowych \ materiałów 
Blchiwalnych. jest upraJlnio,ny do , nastę- ' 
pujących świadczeń ze strony muzeó~aIl-
Stwowych: . 
l) ustalania autorstwa (atrybucji) przed

miotów kolekcji. 
2) stwierdzania stanu zachowania' przedr 

mioŁów . kolekc ji udzielania zalecen 
konserwatorskich. 

3) pomocy w· prowadzeniu 'naukoweJ .:. ' 
inwentaryzacji i naukowym op: ac;.owa- . 
nb.! przedmiotów kolekcji. 

4-) , zabezpieczenia kolekcji _ . lub' .' je~ po
szczególnych. przed,miotów." I ' 

9) art. 83 otTŻymujebrzmienie: ' ' ... .. 
"Art 83. Ochrona dóbr kultury znaj(;hi}ących się' ., 

w >bibliotekach' jest uregulow~na W- odręb~ 
nych . przepi.sach, jednakże ' maili . do. ' nich 
7.astos·bwanie , - z wyjątkiem materiałów. 
archlwiilnych . wchodzących w ,skłaP naro~' 
dowego ,. zasobu ' archiwalnego "':" :>przepisy, 
~f,t. 1~ • . ,-41-44 i 73-:-81 ustawy." . 

:"', . " -<;" ," . . ".", .. 
,,' . ,Roza.'l,:lał . / 7 

Pr1e'PiSypizejŚc10~e.lkÓńcowe, '. . ...... ' 

.... Art.5~."1 , '<9;f9łillyprÓ~~dząc~ ' n:~ POd$ttt'Yie ~~staw't ' fi . 
'! dllla15 lutego .1967 f • .• o ':ochronie ;dóbrkultli'ty j .o ,mu- ' 
zeach(Dz. '''U. ~~,~ IO. , POZ:': 48) rejestr- zabytków ;~p6rZądżą 
1 przekazą da~~,'~ilra'zdpkuinentację dofyczące ' n,'Ulteri,ałóW , 
a rchlw~}nyc~ 'J a r,e j~~trOwaI\~ch. w, rejez~tzeza~yt l<ów ..:.. . 
Naczelnem,u DyrektofQwl AtchlWOW Pan~two,wyth. _ . 

,.' 
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2. Materiały ar<;hiwalne, o których mowa w ust. 1. 
wpisane dotychczas do rejestru zabytków ulegają sk reś le

niuz ' tego rejestru i" podlegaj q w'pisowi o.dpowiedni:o do 
właściwego rejestru, zgodnie z przepisami \lstawy. 

3. Termin i tryb przekazan~a Naczelnemu Dyrektoro
wi Archiwów Państwowych danych i dokumentacji, o któ
rych mowa w liSt. 1, określają Ministrowie Nauki ; Szkol
nictwa Wyższego i Techniki oraz ,'Kultury i Sztuki. 

4. W stosunku ' do materiałów ' archiw~l'hych znajdu
jących się w rejestrze ''Zabytków ... do chwili przekazania 
danych' i dokumentacji, o których mowa w ust. 'l. stosuje 
się odpowiednió -przepisy o ochronie zabytków. 

Art. 58~ 1. 'D~iałające dotychczas na podstawie 
aktów wykonawczych do dekretu z dnia 29 marca 1951 r. 
o 'archiwach państwowych n)z. U. Nr 19, poz. 149 i z 
1975, r. .,Nr 16, poz. 91) centralne i wojewódzkie archiwa 

,państwowe 'stają się z dniem wejścia w życie ustawy 
archiwami państwowymi w rożumieniu ustawy. 

,2. Minister Nall~i, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
oraz Naczelny Dyrektor . Archiwów Parlstwowych, w ter
minie trzęch miesięcy . od ' dnia wejścia w życie ustawy, 
dostosują organizatję i zakres działania archiwów; o któ-
rych mowa w ust. 1, do przepisów tej ustawy. / 

3. W stosunku clo archiwów państwowych wyodręb

nionych Sejmu Polskiej Rzecżypospolitej Ludowej oraz 
Rady Państwa przepili y uśtawy wchodzą w życie w ter
minach ustalo~ych odpowiednio przez Szefów: Kancelarii 
Sejmu oraz Kanc~larii Rady Państwa. . ' . 

Art. 59. Traci moc dekret z dnia 29 ma rca 1951 r. 
o archiwach państwowych (Dz. U.' Nr -19. poz. 149 i z 
1975 r. Nr 16, poz. 91). 

, Art. 60. Ustawa wchodzi w życie z dniem stycznia 
1984 r. 

Przewodniczący Rady Państwa : H. Jab/ollskl 
Sekretarz Rady ,Pallstwa: J. ,Szymanek 
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z · dnia 27 czerwca 1983 r. 

.' 

w sprawie czynszów najmu za ' lokale mieszkalne użytkowe. 

Na podstawie art. 1,3 ust. 3 ustawy . z dnia 10 kwietnia jących się , w lokalu bez względu na ich przeznaczenie 
1974 ,. - Prawo 'lokalo~e (Dz. U. z 1983.r. Nr 11, poz. 55) , i sposób używania, tj. pokoi. kuchni : spiżarni, przedpokoi. 
zarządza się', co następuJe: ' ~ alków, holi, korytarzy, łazienek: oraz innych pomie~zcz f!ń" 

§ 1. ' ,L Czynsze najmu za lokale mieszkalne i użytko- służących mieszkalnym i 'gosp'odarczym 'potrzebom na · 
w e o bjęte przepisami Prawa lokalowego są ustalane na jemcy. Nie uważa' się , za powierzchnię użytko,)Vą loka,lu 
zasad ach okA,eśloriych w rozporządzeniu. mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, - lodżii, 

_. Przepisów rozporządzenia nie stosuje si4ł do anti-~sol. szaf , i schowków w ścianach, pralni. suszarni. 
lokali : strychów, piwnic i komórek przeznaczonych na przecho- , 

l) w domach spółdzielni mieszkaniowych, wywanie opału. , ' ~ " 
. 2) w domach jednorodzinnych i lokali mieszkalnych 4. Przez powierzchnię użytkową lokalu użytkowego 

stanowiących odrębne nieruchomości, jeżeli co naj- ' rozumie się powierzchnię ', wszystkich znajd1l;ących się' 
mniej w części są one zamieszkiwane przez właści. w nim pomieszczeń oraz pomieszc;le'ń przynależnych, tj.: 
cie11 albo ' przez ich pełnoletnie dzieci ,lub rodziców. kuchni, przedpoiwi, .korytarzy, łazienek, ubikacji, spiżarni. 

3) ,w domach mieszkaln'o ~ pensjonatowych, jeżeli właści- alków, piwnic;' zamkniętych pomieszczeń składowych. ga-
ciel, jego pełnoletnie dzieoi lub rodzice mieszkają w raży, komórek, z wyjątl_,iem strychpw, balk:onów,. antre-
tym domu i prowadzą w nim,' pensjonat, sol. pawlaczy, szaf i schowków w śc i an,ac,!!: 

4) w domach wielomieszkaniowych stan,owiących wlas- § 3. I. Wysokość czynszu ' najmu i ' opłat za świad-
ność o!i'ób fizycznych, zajmowanych przez właścicieli, czenia związane ż wyposażeniem i ' eksploatacją ' loka lu 
oraz lokilIi zajmowanych w takich domach przez 'ich oraz dane dotyczące pciwierzchni lokalu powinny b yć 
pełnoletnie dzieci i rodziców, określone w umowie najmu, a jeżeli slo,sunek najmu wy-

5) w domach znajdujących się pod zarządem organów nika z ostatecznej decyzji administracyjnej o przydzia : e 
kwaterunkowych Milicji Obywatelskiej ' oraz Służby lokalu..;... w pisemnym stwierdzeniu przedmiotu i , warun~ 
WięZiennej: J ' kpw ' najmu. \ 

'6) ' wynajmo~anych cudzoziemcom dewizowym, 2. Wys~kość opia t za centralne ogrzewanie, central-
7) , w bl~dynkach połotonych na terenie państwowych nie dostarczaną ci e płą wodę, dżwigi osobowe i zbioro-
, , gost>oda(~tw rolnYCh i leśnych or.az państwowyćh we ' odbiorcze anteny radiofoniczne i' telewizyjne cikreśLa-

prze9siębiorstw , (zakładów) mechanizacji rolnictwa ją odrębne przepisy. ' 
oraz do garaży. 3. ' J eżel i. w czasie trwania ' stosunku najmu nastąpi 
, 3. Wysokość czynszu najmu "Iok,ali wymienionych w zmiana stawe,k czynszowych lub zmiana okoliczności ma-

pkt 5,-7 określają odrębne przepisy.. , jących wpływ na wysokość czynszu najqlU.wynajmu-
" § '2. ' I. Najemcy 10kali "mieszka,Inych opłacają czynsz jący określa wysokość czynszu najmu ' stosownie d o zmie-

\ ·p.ajmu według sŁawek miesięc~nych , za, .,h m2 powierzchni nionycą stawek i ,okolicznosci. Najemca jest obowiązanY 
użytkowej, ustalonych ' stpsownie-<,'.do -"ta,he li stanOWiącej ' beżzwłocznie ~awiadomić wynajmującego o okolicznoś-' 
załącznik nr 1 do rozporządzenia,ciach uzasadniających zmianę wysokości czynsźu. 

2. , Najemcy .lobli użytkowy'(h opłacają C'?ynsz najmu , . 4, Czynsz najmu obliczony w ' związku ze zmia ną 
<:',wedhlgs~Jlwek m,iesięqr:n:j:h za 'I m2 powierZChni użytko· ' stawek czynszowych lub zmianą okoliczności mających 
'-;'wej, us~alonych ~' P r~ez r'~dy narodowe iniast lub gmin wpływ na jego wysokość obowiązuje , Od . 1. dnia mie- , 

(miast. I gmin) w (;rani cach staw ęk. 'Określony,ch W tabe li siąca następującego ' po miesiącu. w którym nastą-
itanowiqcej za.łącznij( n'f L do rozpo f.zą..dzeni iL piły okoHczności uzasadniające , zmianę czynszu. Wynaj-

.2 3. " e,że'l<po~i'er 'zchnie , użytkową , lokaJu' mieszkalnego mujący " jest ' obowiąz.any zawiadomić najemcę na piśmie ' 
, iozumiei: sl.ę Rowierlchnię~szystkich pomieszczeń znajdu- ' o wszelkich' zmianach 'w obliczaniu czynszu. 
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