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USTAWA z 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a zadania marszałków

❑ prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych na terenie danego województwa

❑ dokonywanie wpisów w rejestrze – na wniosek przedsiębiorców, po zbadaniu ustawowych warunków, 
oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie

❑ zawiadamianie o wpisie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP), który na tej 
podstawie tworzy centralną ewidencję przechowawców akt

❑ wydawanie decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę-przechowawcę działalności

❑ wydawanie decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy-przechowawcy z rejestru

❑ kontrola działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do rejestru

❑ nakładanie kar pieniężnych za przechowywanie dokumentacji bez uzyskania wpisu do rejestru
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RZECZYWISTOŚĆ
to niestety utrwalający się stan, w którym przepisy dotyczące przechowywania 
dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców często stanowią

❑ Problem dla instytucji i osób, które są odbiorcami postanowień ustawy, a napotykają na 
poważne trudności  z wyegzekwowaniem praw, które są im zagwarantowane ustawowo.

❑ Najdotkliwsze jednak „uderzenie” w interes potencjalnych klientów przechowawców tejże 
dokumentacji:
➢ obywateli kompletujących dokumentację do ZUS celem uzyskania świadczeń emerytalno-

rentowych;
➢ starających się uzyskać kopie dokumentacji osobowej i płacowej czy zaświadczenia

o zatrudnieniu i wynagrodzeniu od przedsiębiorców przechowujących akta osobowo-
płacowe, niestety bezskutecznie.

Nieuzyskiwanie przez ww. osoby dokumentacji jest przede wszystkim następstwem 
tak ukształtowanych przepisów prawa, które niestety nie stwarzają warunków dla organów 
administracji na wyegzekwowanie takiej dokumentacji w sytuacjach krytycznych dla 
przechowawców dokumentacji. 3



Pytania???

❑ Jaka jest istota problemu dostępności do dokumentacji archiwalnej, którą przechowują 
wyspecjalizowani przechowawcy akt?

❑ Jakie są faktyczne przyczyny problemu uzyskania dostępu do dokumentacji 
archiwalnej?

❑ Jak kształtuje się sytuacja z dostępem do tej dokumentacji w Polsce na przykładzie 
poszczególnych województw?

❑ Jakie działania korygujące można podjąć, aby zmniejszyć potencjalne ograniczenie 
dostępu do powyższej dokumentacji archiwalnej?
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Stan realizacji zadań przez przechowawców akt osobowych i płacowych 
wpisanych do rejestrów marszałków województw

❑ Przegląd sytuacji skoncentrowany na strukturze organizacyjnej podmiotów-
przechowawców akt w poszczególnych regionach oraz uwarunkowaniach funkcjonowania  
najmniejszych-jednoosobowo działających przechowawców.

❑ Badanie uproszczone w poszczególnych regionach – przy użyciu pytań skierowanych
do urzędów  marszałkowskich.

❑ Diagnoza stanu i zogniskowanie na KLUCZOWYCH PROBLEMACH.

❑ Propozycja rozwiązania PROBLEMÓW.
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Pytanie 1
Ilu jest na terenie Państwa województwa przechowawców akt osobowych i płacowych wpisanych do 
rejestru marszałka województwa?
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Pytanie 2
Ilu przechowawców wpisanych do rejestru prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej 
spółki prawa handlowego, której udziałowiec jednocześnie pełni funkcję prezesa tej spółki lub członka 
zarządu spółki?
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Pytanie 3
Ile jest podmiotów działających na terenie województwa jako przechowawcy dokumentacji
bez wpisu do rejestru marszałka województwa?
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Pytanie 4
Ilu podmiotom działającym bez wpisu do rejestru marszałek województwa nałożył karę pieniężną
za wykonywanie działalności w zakresie przechowywania dokumentacji?
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Pytanie 5
Ile jest (lub było) podmiotów – osób, wobec których prowadzone są (lub były) śledztwa
na podstawie art. 268 Kodeksu karnego (utrudnianie zapoznania z informacją) i/lub na podstawie art. 
276 Kodeksu karnego  (niwelowanie dokumentu)?
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Pytanie 6
Wobec ilu podmiotów – osób, o których mowa w pytaniu 5, wydano postanowienie o umorzeniu 
śledztwa lub odmówiono jego wszczęcia?

11



Pytanie 7
Ile osób, o których mowa w pytaniu 5, zostało skazanych prawomocnym wyrokiem sądu?
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Pytanie 8
Ilu jest przechowawców wpisanych do rejestru marszałka województwa, którzy są postawieni
w stan likwidacji lub upadłości?
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Pytanie 9
Ilu jest przechowawców wpisanych do rejestru marszałka województwa, którzy nie prowadzą 
działalności w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, a jednocześnie nie są 
postawieni w stan likwidacji lub upadłości, ani też wobec których nie prowadzone są postępowania 
spadkowe?
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Pytanie 10
Ilu jest przechowawców, którzy byli wpisani do rejestru marszałka województwa, zaprzestali 
działalności w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, a zgromadzone u nich 
zasoby archiwalne i niearchiwalne zostały przekazane do NDAP
lub archiwum państwowego?
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WNIOSKI
z otrzymanych odpowiedzi z poszczególnych województw:

Potwierdza się oczywisty PROBLEM Z DOTARCIEM DO DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ➔kreślą się 
zasadnicze obszary problemowe:

• PROBLEM 1
• Problem przekazywania posiadanej dokumentacji przez podmioty, wobec których wydana została 

decyzja o wykreśleniu z rejestru przechowawców akt a umarzanie  postępowań przez organy ścigania.

• PROBLEM 2
• Problem z dokumentacją osobową i płacową przechowawcy, który korzystając z ustawy Prawo 

przedsiębiorców zawiesza wykonywaną działalność.

• PROBLEM 3
• Problem warunków (kryteriów) wydawania decyzji przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych 

w sprawie przejęcia dokumentacji od przechowawcy prowadzącego działalność
w formie jednoosobowej spółki.
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PROBLEM 1 (1)
Problem przekazywania posiadanej dokumentacji przez podmioty, wobec których wydana 
została decyzja o wykreśleniu z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
a umarzanie  postępowań przez organy ścigania

➢Po wykreśleniu z rejestru marszałka przechowawcy w dalszym ciągu „przetrzymują” 
dokumentację osobowo-płacową, utrudniając obywatelom dostęp do niej.

➢Brak sposobu postępowania z przechowawcą, który wykreślony z rejestru działalności 
gospodarczej, dalej przetrzymuje dokumentację osobową i płacową.
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PROBLEM 1 (2)
Problem przekazywania posiadanej dokumentacji przez podmioty, wobec których wydana 
została decyzja o wykreśleniu z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
a umarzanie  postępowań przez organy ścigania

Dokumentacja 
zgromadzona

u Przechowawcy

Marszałek? NDAP? Archiwum
Państwowe?

Kto nadzoruje zasób 
Przechowawcy?
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PROBLEM 1(3)

❑ Istnieje powszechne przekonanie wśród obywateli, iż marszałek województwa sprawuje całkowity 
nadzór nad zasobem przechowawcy.

❑ Marszałek województwa jednak nie jest bezpośrednim nadzorcą przedsiębiorcy prowadzącego 
działalność gospodarczą w zakresie dokumentacji osobowej i płacowej, jest jedynie organem 
prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących ww. działalność 
(postanowienie WSA w Kielcach Sygn. akt II SAB/Ke 12/16).

Dokumentacja 
zgromadzona

u Przechowawcy
obywatel

https://e7.pngegg.com/pngimages/897/353/png-clipart-index-finger-pointing-s-monochrome-copyright.png
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PROBLEM 1(4)

Problem przekazywania posiadanej dokumentacji przez podmioty, wobec których wydana 
została decyzja o wykreśleniu z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
a umarzanie  postępowań przez organy ścigania

➢ Przedsiębiorca prowadzi działalność regulowaną związaną z przechowalnictwem akt osobowych
i płacowych, za co otrzymał stosowne wynagrodzenie i winien być zobowiązany do wywiązania się 
ze swoich zadań i obowiązków.

➢ Brak sankcji w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach powoduje, że naruszany jest 
istotny interes społeczny (utrudnianie w dostępie do informacji i/lub czynienie dokumentacji 
bezużyteczną), a organy ścigania niechętnie zajmują się tymi sprawami, odmawiając notorycznie 
wszczęcia postępowania.

Dokumentacja 
zgromadzona

u Przechowawcy
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PROPOZYCJA
rozwiązania PROBLEMU 1 (1)

❑ Wprowadzenie w ustawie rygoru karnego – odwołania do Kodeksu karnego art. 268 § 1
(Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej 
informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie 
się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)
oraz do art. 276 Kodeksu karnego (Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa 
dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.).

❑ Wprowadzenie w ustawie nieprzekraczalnego termin, np.: 180 dni od chwili uprawomocnienia 
się decyzji o wykreśleniu z rejestru marszałka, na  przekazanie posiadanego zasobu innemu 
podmiotowi wpisanemu do stosownego rejestru.
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PROPOZYCJA
rozwiązania PROBLEMU 1 (2)

❑ Ustanowienie obowiązku sprawozdawczego do marszałka województwa oraz Naczelnego
Dyrektora Archiwum Państwowego w zakresie:

➢ wskazania czynności podjętych w związku z przekazaniem dokumentacji do innego przechowawcy
lub złożenia wniosku do sądu rejestrowego o stwierdzenie niemożności zapewnienia środków na
koszty dalszego przechowywania dokumentacji;

➢ wskazania podmiotu przejmującego akta;

➢ listy zlikwidowanych podmiotów, których dokumentację przechowawca posiada na dzień
wykreślenia z rejestru.
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PROBLEM 2
Problem z dokumentacją osobową i płacową przechowawcy, który korzystając ustawy 
Prawo przedsiębiorców zawiesza wykonywaną działalność

❑ Ustawa Prawo przedsiębiorców wskazuje, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności 
gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących 
przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

❑ Wyklucza to więc wydawanie odpłatnych zaświadczeń potwierdzających czas i okres zatrudnienia
w danym przedsiębiorstwie, co uniemożliwia skorzystanie przez obywatela z jego nabytych praw 
emerytalnych.

❑ Powoduje to szereg problematycznych sytuacji dla uprawnionego do emerytury i jest powodem 
pogorszenia jego sytuacji bytowej.
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PROPOZYCJA
rozwiązania PROBLEMU 2

❑ Dodanie warunku zabezpieczenia dokumentacji poprzez rodzaj zarządzania nią w celu wydawania 
tzw. zaświadczeń Rp-7 przed dokonaniem zawieszenia przez przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej
lub „uniemożliwienie” zawieszania działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy prowadzącego 
działalność przechowalniczą, tj. przechowawcy akt osobowych i płacowych.

❑ Uzyskanie zgody na wyznaczenie zastępcy, który na czas zawieszenia działalności dysponowałaby 
dokumentacją w sposób prawidłowy.

OBYWATEL BĘDZIE MIAŁ ZAPEWNIONY DOSTĘP DO DOKUMENTACJI OSOBOWO-PŁACOWEJ
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PROBLEM 3 (1)
Problem warunków (kryteriów) wydawania decyzji przez Naczelną Dyrekcję Archiwów 
Państwowych w sprawie przejęcia dokumentacji od przechowawcy prowadzącego 
działalność w formie jednoosobowej spółki – kumulatywność 4 ustawowych przesłanek

1) przedsiębiorca został wykreślony z KRS lub CEIDG
2) istnieje zagrożenie zniszczenia zgromadzonej przez przedsiębiorcę dokumentacji, 

w szczególności na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych lub bezprawnego działania 
osób trzecich

3) brak jest podstaw prawnych do przekazania dokumentacji innemu podmiotowi na dalsze 
przechowywanie

4) w stosunku do przedsiębiorcy marszałek województwa wydał decyzję o wykreśleniu z rejestru  
przechowawców z powodu: złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia, nieusunięcia 
w wyznaczonym terminie naruszeń prawa co do warunków wykonywania działalności regulowanej 
albo rażącego naruszenia wymaganych prawem warunków wykonywania działalności regulowanej 
lub zakazania przedsiębiorcy przed sąd wykonywania działalności objętej wpisem 25



PROBLEM 3 (2)
Problem warunków (kryteriów) wydawania decyzji przez Naczelną Dyrekcję Archiwów 
Państwowych w sprawie przejęcia dokumentacji od przechowawcy prowadzącego 
działalność w formie jednoosobowej spółki – kumulatywność 4 ustawowych przesłanek

❑ Niespełnienie którejkolwiek ze wskazanych ustawowych przesłanek wyklucza wydanie decyzji 
w sprawie złożenia dokumentacji na przechowywanie jej w archiwum państwowym.

❑ W pewnych przypadkach niestety nie jest możliwe kumulatywne ich wystąpienie,
co ma miejsce w przypadku śmierci przedsiębiorcy pełniącego jednoosobowo zarówno funkcję 
właściciela, prezesa, jak i członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

❑ Nawet w sytuacji gdy istnieje zagrożenie zniszczenia zgromadzonej dokumentacji nie ustalono 
podmiotu zobowiązanego do dalszego zabezpieczenia dokumentacji.

❑ Obecne przepisy uniemożliwiają wykreślenie takiego przechowawcy z rejestru marszałka w celu 
wydania decyzji przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych nakazującej złożenie 
dokumentacji osobowej i płacowej. Musiałby  bowiem zostać najpierw wykreślony z rejestru KRS,
a wniosek w tym zakresie winien zostać złożony przez osoby uprawnione.
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PROBLEM 3 (3)
Problem warunków (kryteriów) wydawania decyzji przez Naczelną Dyrekcję Archiwów 
Państwowych w sprawie przejęcia dokumentacji od przechowawcy prowadzącego 
działalność w formie jednoosobowej spółki – kumulatywność 4 ustawowych przesłanek

❑ W takim stanie prawnym obywatele miesiącami, a nawet latami nie mogą i nie otrzymują odpisów 
kartotek osobo-płacowych i/lub dokumentów Rp-7, co powoduje u nich ogromną frustrację
i wzburzenie wobec organu prowadzącego rejestr, czyli marszałka.

❑ W przypadku jednoosobowo zorganizowanych podmiotów „brak” właściciela-prezesa-pracownika, 
powoduje bowiem całkowite zaprzestanie funkcjonowania działalności podmiotu gospodarczego.

❑ Wyżej opisany impas nie ma miejsca, gdy podmiot-przechowawca jest strukturą organizacyjną
więcej niż jednoosobową – w przypadku śmierci jednego z dwuosobowego składu, w dalszym
ciągu zapewnione jest dalsze funkcjonowanie podmiotu (spółki).
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PROPOZYCJA
rozwiązania PROBLEMU 3 (1)

❑Korekta przepisu ustawy dotyczącego kryteriów wykreślenia z rejestru marszałka tak,
aby z chwilą podjęcia informacji o śmierci zarządzającego jednoosobowym podmiotem
(spółką) organ prowadzący rejestr (marszałek) mógł wykreślić przedsiębiorcę z rejestru, 
mimo iż nie jest wykreślony z rejestru KRS.

❑ Obecnie w ustawie prawodawca nie wskazał takiej możliwości, co również zostało 
podkreślone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2021 r.
(III OSK 3159/21).

28



PROPOZYCJA
rozwiązania PROBLEMU 3 (2)

Wprowadzenie do ustawy tylko dwóch przesłanek:

1) istnienie zagrożenia zniszczenia zgromadzonej przez przedsiębiorcę dokumentacji, w szczególności
na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych lub bezprawnego działania osób trzecich,

2) brak podstaw prawnych do przekazania dokumentacji innemu podmiotowi na dalsze
przechowywanie,

tak aby Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych mógł wydać decyzję nakazującą złożenie
dokumentacji osobowej i płacowej zgromadzonej przez przechowawcę we wskazanym archiwum
państwowym,

gdyż kumulatywne spełnienie czterech, obecnych w obrocie prawnym przesłanek zastosowania
art. 51h ust. 2 „unza”, jest najczęściej niemożliwe.
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Podsumowanie (1)

❑ Problematyka meandrów przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców –
ujęta  w trzech obszarach problemowych z perspektywy organów rejestrowych
(marszałków województw) – jest w dużej mierze charakterystyczna dla każdego z województw.

❑ Problematyka w największym stopniu dotyczy odbiorców postanowień przepisów prawa –
obywateli, którzy często nie mają żadnych szans na pozyskanie bezcennych dla nich dowodów 
ich uczciwej aktywności zawodowej od przechowawców dokumentacji archiwalnej.

❑ Udaremniony dostęp do dokumentacji osobowo-płacowych znajdującej się u przechowawców 
akt implikuje niekorzystną sytuację materialno-finansową osób kompletujących dokumentację  
pracowniczą i jest stanem niedopuszczalnym z perspektywy praw obywateli ubiegających się
o należne im świadczenia.
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Podsumowanie (2)

❑ Aktywni zawodowo obecnie, pomimo licznych głosów obaw czy krytyki pod adresem 
obecnego systemu ubezpieczeń emerytalnych, mają ułatwioną sytuację w 
dokumentowaniu przebiegu zatrudniania i uzyskiwania dochodów dla celów przyszłej 
emerytury – w przeciwieństwie do tych, których aktywność zawodowa przypadała
w okresie przed transformacją ustrojową w Polsce czy w okresie przekształceń 
własnościowych oraz restrukturyzacji gospodarski oraz podmiotów gospodarczych,
w których ówcześnie pracowali.

PILNE I POWAŻNE POWODY PODJĘCIA INICJATYWY ZMIAN W PRZEPISACH
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Podsumowanie (3)

❑ Stanowisko Konwentu Marszałków w przedmiocie trzech przybliżonych problemów,
wraz z wypracowaną propozycją ich rozwiązań, to znaczący głos kierowany do władzy 
wykonawczej i ustawodawczej RP w imieniu wszystkich, którzy zmierzyli się z problemem 
pozyskania dokumentacji źródłowej od przechowawców akt lub wszystkich tych, których 
w przyszłości może ten problem potencjalnie dotknąć.
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Podsumowanie (4)

❑ Przychylność i wsparcie tak istotnego podmiotu i organu na polu krajowej archiwistyki, 
jakim jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wraz z regionalnymi jednostkami 
Archiwów Państwowych, będą miały olbrzymie znaczenie w procesie zmian przepisów 
ustawy w analizowanych obszarach problemowych.

❑ Podziękowanie dla marszałków województw oraz pracowników urzędów marszałkowskich 
odpowiedzialnych za prowadzenie zadań z zakresu  przechowywania dokumentacji 
osobowej i płacowej pracodawców za udzielenie odpowiedzi na pytania dot. stanu 
realizacji zadań przez przechowawców dokumentacji z perspektywy organów rejestrowych.

❑ Podziękowanie dla marszałków województw oraz pracowników urzędów marszałkowskich 
odpowiedzialnych za aktywne i konstruktywne włączenie się z prace związanie
z powstawaniem Stanowiska Konwentu Marszałków RP.
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Dziękujemy za uwagę!
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