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Kongres Kierowników USC 
 

Dokumentacja tradycyjna i elektroniczna 
w USC z perspektywy archiwalnej 

XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 

Katowice, dn. 5-6 października 2017 r. 

Tematy do dyskusji 
• Status USC i jego archiwum w świetle znowelizowanej 

ustawy archiwalnej. 

• Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w USC. 

• Rodzaje dokumentacji w zasobie archiwum USC. 

• USC a archiwum zakładowe urzędu gminy (miasta). 

• Odpowiedzialność za tradycyjną i elektroniczną 

dokumentację USC. 

• Zadania i obowiązki USC w zakresie działalności 

archiwalnej (gromadzenie, przechowywanie, 

ewidencjonowanie, udostępnianie, zabezpieczanie). 

• Kontrole archiwalne po nowelizacji ustawy archiwalnej. 

• Przejmowanie elektronicznej i tradycyjnej dokumentacji 

USC przez archiwa państwowe. 
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• art. 5 ust. 1: 

Dokumentacja powstająca w organach państwowych i 
państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w organach 
jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych 
jednostkach organizacyjnych, a także napływająca do nich, jest 
przechowywana przez te organy i jednostki organizacyjne, a 
następnie:  [...] 

• art. 6 ust. 1: 

Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, 
organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe 
jednostki organizacyjne obowiązane są zapewnić odpowiednią 
ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, 
zniszczeniem bądź utratą:  

1) powstającej w nich dokumentacji, w sposób 
odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw;  

2) nadsyłanej i składanej do nich dokumentacji, w sposób, o 
którym mowa w pkt 1.  

© dr Ewa Perłakowska 

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach 

• art. 33 ust. 1: 

Archiwa zakładowe tworzy się w państwowych jednostkach 
organizacyjnych oraz w jednostkach samorządu 
terytorialnego i innych samorządowych jednostkach 

organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne. 
W razie potrzeby w jednostkach tych można utworzyć 
więcej niż jedno archiwum zakładowe.  

• art. 36 ust. 1: 

W państwowych i samorządowych jednostkach 
organizacyjnych innych niż określone w art. 33 powstałą w 
nich i powstającą dokumentację, niemającą już 
zastosowania w ich działalności, gromadzi się w 
składnicach akt.  

© dr Ewa Perłakowska 

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach 
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• art. 33 ust. 3: 

3. Jednostki, w których tworzy się archiwa zakładowe, 

ustala:  

1) w odniesieniu do jednostek obejmujących 

działalnością obszar całego Państwa – Naczelny Dyrektor 

Archiwów Państwowych;  

2) w odniesieniu do innych jednostek – dyrektor 

właściwego archiwum państwowego.  

© dr Ewa Perłakowska 

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach 

Organizacja USC  
• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 5a. 1. Urzędy stanu cywilnego wchodzą w skład urzędu gminy.  
2. Gmina stanowi okręg urzędu stanu cywilnego.  

3. Wojewoda może tworzyć urzędy stanu cywilnego właściwe dla kilku 
okręgów lub utworzyć kilka urzędów stanu cywilnego w obszarze jednej 
gminy.  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. (od 1 marca 2015 r.) 

Art. 6. 1. Rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w 
urzędach stanu cywilnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej.  

2. Gmina jest okręgiem rejestracji stanu cywilnego.  

3. Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt (burmistrz, prezydent 
miasta).  

Art. 7. 1. Zmiana okręgu rejestracji stanu cywilnego może nastąpić 
przez ustalenie właściwości urzędu stanu cywilnego dla więcej niż 
jednego okręgu rejestracji stanu cywilnego lub przez ustalenie 
właściwości kilku urzędów stanu cywilnego w jednym okręgu rejestracji 
stanu cywilnego.  

6 © dr Ewa Perłakowska 
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Organizacja USC 
• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 2. Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach 
stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz 
zgonu. W księgach stanu cywilnego dokonuje się także innych 
wpisów przewidzianych w odrębnych przepisach.  

Art. 3. Stan cywilny osoby stwierdza się na podstawie aktów 
sporządzonych w księgach stanu cywilnego. 

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 2. 1. Stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona 
przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowana przez zdarzenia 
naturalne, czynności prawne lub orzeczenia sądów, lub decyzje 
organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego.  

2. Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w rejestrze stanu 
cywilnego w formie aktów stanu cywilnego.  

3. Aktem stanu cywilnego jest wpis o urodzeniu, małżeństwie albo 
zgonie w rejestrze stanu cywilnego wraz z treścią późniejszych 
wpisów wpływających na treść lub ważność tego aktu.  

7 © dr Ewa Perłakowska 

Organizacja USC  
• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 5. Księgi stanu cywilnego prowadzi się w urzędach stanu 
cywilnego.  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 5. 1. Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony przez 
ministra właściwego do spraw informatyzacji, w systemie 
teleinformatycznym.  
2. Wpisu w rejestrze stanu cywilnego dokonuje kierownik 
urzędu stanu cywilnego lub zastępca kierownika urzędu 
stanu cywilnego.  
3. Dostęp do rejestru stanu cywilnego mają minister właściwy 
do spraw informatyzacji, minister właściwy do spraw 
wewnętrznych, kierownik urzędu stanu cywilnego, zastępca 
kierownika urzędu stanu cywilnego oraz w zakresie 
sprawowanego nadzoru – wojewoda.  

8 © dr Ewa Perłakowska 
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Organizacja USC  
• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 28. 1. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji 
stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego 
przechowuje przez okres:  
1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu 
cywilnego dotyczące aktu urodzenia;  
2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe 
rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu 
zgonu.  
2. Okresy, o których mowa w ust. 1, są liczone od końca roku 
kalendarzowego, w którym nastąpiło sporządzenie aktu stanu 
cywilnego.  

3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, akty stanu 
cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego 
kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje w ciągu 2 lat do 
właściwego archiwum państwowego.  

9 © dr Ewa Perłakowska 

Organizacja USC  
• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 8. 1. Nadzór nad rejestracją stanu cywilnego sprawuje minister właściwy do spraw 
wewnętrznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

2. Nadzór nad czynnościami z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dokonywanymi przez konsula lub 
osobę wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, określają odrębne przepisy.  

3. Wojewodowie sprawują nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji 
obowiązków określonych w ustawie.  

4. Wojewoda jest organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych na 
podstawie ustawy.   

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 11. 1. Właściwy miejscowo wojewoda sprawuje nadzór nad rejestracją stanu cywilnego.  

2. Organem odwoławczym od decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego jest 
wojewoda.  

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w 
zakresie rejestracji stanu cywilnego.  

4. Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 3, polega w szczególności na:  

1) przeprowadzaniu kontroli, w tym na badaniu:  

a) prawidłowości prowadzonych przez wojewodę postępowań administracyjnych,  

b) terminowości załatwiania spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego;  

2) kształtowaniu jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego i kontroli wykonywania 
ustalonych sposobów postępowania.  

5. Kontrola, o której mowa w ust. 4 pkt 1, jest wykonywana na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092).  

10 © dr Ewa Perłakowska 
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Archiwum USC  

• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 24. Księgi stanu cywilnego przechowuje się w urzędach stanu 
cywilnego. Ksiąg takich nie można wynosić poza lokal urzędu. 
Wyniesienie ksiąg może nastąpić z ważnych przyczyn jedynie za zgodą 
organu administracji państwowej wyższego stopnia lub w razie 
niebezpieczeństwa zagrażającego tym księgom. 

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 27. 1. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego zabezpiecza się 
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz przed nieuprawnionym 
dostępem do nich osób trzecich.  

2. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie 
dokumentu elektronicznego przechowuje się w archiwum urzędu stanu 
cywilnego, w miejscu zapewniającym ich zabezpieczenie, a w razie 
potrzeby poddaje się konserwacji.  

3. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie 
dokumentu elektronicznego mogą być wynoszone poza urząd stanu 
cywilnego za zgodą wojewody wyrażoną w drodze postanowienia lub 
w przypadku niebezpieczeństwa zagrażającego tym aktom.  

11 © dr Ewa Perłakowska 

Rozporządzenie PRM z 18.01.2011 r. 

• § 1 instrukcji archiwalnej 

Instrukcja archiwalna reguluje postępowanie w 

archiwum zakładowym z wszelką dokumentacją spraw 

zakończonych, niezależnie od techniki jej wytwarzania, 

postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, chyba 

że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

• § 1 instrukcji kancelaryjnej 

Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i 

tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w 

podmiocie oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z 

wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie 

stanowią inaczej: (...)  

12 © dr Ewa Perłakowska 
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Elektroniczne Zarządzanie 
Dokumentacją w USC 

System kancelaryjny 

• zasady formalnego postępowania z pismami 

(dokumentami) i utworzonymi z nich aktami.  

• ustala on: 
o metody sporządzania, grupowania i przechowywania pism i akt, 

o metody rejestrowania oraz znakowania pism i akt sprawy 

• Racjonalny obieg (zarządzanie) pismem (sprawą) w 

instytucji zależy od doboru właściwego systemu 

kancelaryjnego. 

• Współcześnie wyróżnia się system: 
o dziennikowy 

o mieszany 

o bezdziennikowy (OBOWIĄZUJĄCY W PODMIOTACH PUBLICZNYCH) 

• System powinien być opisany w instrukcji 

kancelaryjnej 

© dr Ewa Perłakowska 
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System kancelaryjny bezdziennikowy 

 W tym systemie rejestrowana jest sprawa w spisie 
spraw prowadzonym dla danej grupy rzeczowej z 
JRWA (teczki) założonej w danym roku w danej 
komórce organizacyjnej. 

 Wszystkie pisma dotyczące jednej sprawy mają ten 
sam znak sprawy. 

 Rejestr pism (dziennik podawczy/dziennik 
korespondencyjny) najczęściej się zachowuje, ale 
pełni on wyłącznie funkcję kontrolki tego co przyszło 
lub wyszło z podmiotu. 

 W systemie EZD rejestracja pism jest obowiązkowa; 
pozwala nadać identyfikator w systemie każdemu 
dokumentowi niezależnie od znaku sprawy. 

© dr Ewa Perłakowska 

Systemy 
wykonywania czynności kancelaryjnych 

• system tradycyjny 

• Elektroniczne Zarządzanie 

Dokumentacją (EZD) 

• system dziedzinowy (system 

teleinformatyczny przeznaczony do realizacji 

określonych usług elektronicznych lub prowadzenia 

określonych rodzajów spraw (zastępujący papier tylko 

dla spraw dla których jest dedykowany) 

16 © dr Ewa Perłakowska 
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System tradycyjny 

system wykonywania czynności 

kancelaryjnych, dokumentowania 
przebiegu załatwiania spraw,  

gromadzenia i tworzenia dokumentacji w 

postaci nieelektronicznej (głównie 

papierowej), z możliwością korzystania z 
narzędzi informatycznych do 

wspomagania procesu obiegu 

dokumentacji w tej postaci (tzw. systemy 

EOD, SEOD) 

17 © dr Ewa Perłakowska 

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją 

systemem wykonywania czynności 

kancelaryjnych, dokumentowania 
przebiegu załatwiania i rozstrzygania 

spraw, gromadzenia i tworzenia 

dokumentacji w postaci elektronicznej z 
wykorzystaniem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 5 

ust. 2b ustawy archiwalnej 

18 © dr Ewa Perłakowska 
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Jak powstaje dokumentacja w USC ?  
• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 2. Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach 
stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz 
zgonu. W księgach stanu cywilnego dokonuje się także innych 
wpisów przewidzianych w odrębnych przepisach.  

Art. 3. Stan cywilny osoby stwierdza się na podstawie aktów 
sporządzonych w księgach stanu cywilnego. 

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 2. 1. Stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona 
przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowana przez zdarzenia 
naturalne, czynności prawne lub orzeczenia sądów, lub decyzje 
organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego.  

2. Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w rejestrze stanu 
cywilnego w formie aktów stanu cywilnego.  

3. Aktem stanu cywilnego jest wpis o urodzeniu, małżeństwie albo 
zgonie w rejestrze stanu cywilnego wraz z treścią późniejszych 
wpisów wpływających na treść lub ważność tego aktu.  

19 © dr Ewa Perłakowska 

Jak powstaje dokumentacja w USC ?  
• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 5. Księgi stanu cywilnego prowadzi się w urzędach stanu 
cywilnego.  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 5. 1. Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony przez 
ministra właściwego do spraw informatyzacji, w systemie 
teleinformatycznym.  
2. Wpisu w rejestrze stanu cywilnego dokonuje kierownik 
urzędu stanu cywilnego lub zastępca kierownika urzędu 
stanu cywilnego.  
3. Dostęp do rejestru stanu cywilnego mają minister właściwy 
do spraw informatyzacji, minister właściwy do spraw 
wewnętrznych, kierownik urzędu stanu cywilnego, zastępca 
kierownika urzędu stanu cywilnego oraz w zakresie 
sprawowanego nadzoru – wojewoda.  

20 © dr Ewa Perłakowska 
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Jak powstaje dokumentacja w USC ?  

• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 17. 1. Akty urodzenia, małżeństwa oraz zgonu 

sporządza się oddzielnie dla każdego rodzaju aktu.   

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 19. 1. Akty stanu cywilnego oznacza się w rejestrze 

stanu cywilnego oddzielnie dla każdego rodzaju 

zdarzenia: urodzenia, małżeństwa albo zgonu, i 

odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.  

2. W rejestrze stanu cywilnego prowadzi się rejestr uznań, 

w którym gromadzi się: (...)  

21 © dr Ewa Perłakowska 

Jak powstaje dokumentacja w USC ?  
• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 17.  

2. Dokumenty i oświadczenia złożone w czasie lub po sporządzeniu aktów urodzenia, małżeństwa oraz 
zgonu, a także dokumenty przekazane urzędom stanu cywilnego przez sądy i inne organy państwowe 
stanowią akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego.  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 26. 1. Dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego lub 
dokumenty złożone po sporządzeniu aktu stanu cywilnego stanowiące podstawę do 
dołączenia wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego lub stanowiące podstawę 
zamieszczenia przypisku przy innych aktach stanu cywilnego stanowią akta zbiorowe 
rejestracji stanu cywilnego.  
2. W aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego gromadzi się dokumenty, które nie 
podlegają zwrotowi. Na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu 
cywilnego, można wydać ten dokument, po uprzednim sporządzeniu kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli wnioskodawca 
nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu.  
3. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego są gromadzone w rejestrze stanu cywilnego, 
jeżeli zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. W rejestrze mogą być 
gromadzone akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie 
dokumentu elektronicznego jako odwzorowanie cyfrowe lub może być zamieszczany opis 
tych dokumentów.  
4. Dokumenty z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, na żądanie sądu, prokuratora, 
osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy, lub osoby mającej interes prawny, mogą być 
wydawane w formie dokumentu elektronicznego, kopii lub wydruku dokumentu 
elektronicznego poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu 
cywilnego  

22 © dr Ewa Perłakowska 
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Jak powstaje dokumentacja w USC ?  
• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 21. 1. Jeżeli po sporządzeniu aktu stanu cywilnego nastąpią zdarzenia, które mają 
wpływ na jego treść lub ważność, zmiany z nich wynikające wpisuje się do aktu w formie 
wzmianki dodatkowej.  
2. Podstawę do wpisania wzmianki, o której mowa w ust. 1, stanowią prawomocne 
orzeczenia sądów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty 
mające wpływ na treść lub ważność aktu.  
3. Pod treścią aktu stanu cywilnego zamieszcza się przypiski zawierające informacje o 
innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby.  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 23. Informacje o okolicznościach i podstawie rejestracji 
urodzenia, małżeństwa albo zgonu zamieszcza się w akcie stanu 
cywilnego jako adnotację. 

Art. 24. 1. Wpis wpływający na treść lub ważność aktu stanu 
cywilnego dołącza się do aktu stanu cywilnego w formie wzmianki 
dodatkowej.  

Art. 25. 1. Informacje o innych aktach stanu cywilnego dotyczących 
tej samej osoby oraz informacje wpływające na stan cywilny tej 
osoby zamieszcza się przy akcie stanu cywilnego w formie 
przypisków.   

23 © dr Ewa Perłakowska 

Jak powstaje dokumentacja w USC ?  
• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 28. W akcie stanu cywilnego nie można dokonywać żadnych zmian, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
Można jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski.  

Art. 29. Jeżeli dwa akty stanu cywilnego stwierdzają to samo zdarzenie, unieważnia się jeden z nich. 
Unieważnienia dokonuje organ administracji państwowej wyższego stopnia, właściwy dla kierownika urzędu 
stanu cywilnego, który sporządził akt późniejszy.  

Art. 30. Akt stanu cywilnego unieważnia się, jeżeli:  

1) stwierdza zdarzenie niezgodne z prawdą;  

2) uchybienia powstałe przy sporządzeniu aktu zmniejszają jego moc dowodową.  

Art. 31. Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania.  

Art. 36. Akt stanu cywilnego niezawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, 
podlega uzupełnieniu.  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 35. 1. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach 
zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one 
zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi 
dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, 
który go sporządził.  

Art. 37. 1. Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia 
kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, 
akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów 
mających wpływ na stan cywilny.  

Art. 39. 1. Unieważnienia aktu stanu cywilnego lub dołączonej do niego wzmianki dodatkowej 
dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub 
kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli akt ten lub wzmianka stwierdzają zdarzenie niezgodne ze 
stanem faktycznym lub stwierdzono uchybienia, które zmniejszają jego moc dowodową.  

24 © dr Ewa Perłakowska 
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Jak powstaje dokumentacja w USC ?  
• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 39a. 1. Unieważnienia aktu lub aktów stanu cywilnego 
stwierdzających to samo zdarzenie, a błędnie 
zarejestrowanych w rejestrze stanu cywilnego z przyczyn 
technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania 
funkcjonalności rejestru stanu cywilnego dokonuje z urzędu, w 
formie czynności materialno--technicznej, kierownik urzędu 
stanu cywilnego, który dokonał błędnej rejestracji, 
dołączając do każdego z unieważnionych aktów wzmiankę 
dodatkową o jego unieważnieniu.  
2. Jeżeli z unieważnionego aktu stanu cywilnego wydano 
wcześniej odpis, kierownik urzędu stanu cywilnego 
zawiadamia podmiot, który otrzymał odpis, o unieważnieniu 
tego aktu. Do zawiadomienia dołącza się, wydany z urzędu, 
odpis zupełny albo skrócony właściwego aktu stanu 
cywilnego, odpowiednio do rodzaju odpisu wydanego 
wcześniej z unieważnionego aktu stanu cywilnego.   

25 © dr Ewa Perłakowska 

Jak powstaje dokumentacja w USC ?  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 63. 11. Jeżeli oświadczenie konieczne do uznania 
ojcostwa zostało złożone przed przeniesieniem do organizmu 
kobiety komórek rozrodczych pochodzących od 
anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek 
rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z 
dawstwa zarodka, kierownik urzędu stanu cywilnego 
sporządza protokół, który zawiera:  

12. Protokół, o którym mowa w ust. 11, podlega brakowaniu, 
jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia złożenia przez mężczyznę 
oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa dziecko się 
nie urodziło. Jeżeli dziecko się urodzi, protokół jest dołączany 
do akt zbiorowych aktu urodzenia i podlega udostępnieniu 
na wniosek osoby, której akt dotyczy, po osiągnięciu przez nią 
pełnoletności, lub na żądanie sądu. 
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Jak powstaje dokumentacja w USC ?  

27 © dr Ewa Perłakowska 

Jak powstaje dokumentacja w USC ?  
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Okres przejściowy  
• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 124. 1. Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego 
prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, przechowywanej 
przez kierownika urzędu stanu cywilnego, podlega przeniesieniu do rejestru 
stanu cywilnego.  

2. Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego polega 
na zamieszczeniu w rejestrze stanu cywilnego treści:  

1) aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia w zakresie wymaganym 
w niniejszej ustawie;  

2) wzmianek dodatkowych, przypisków oraz informacji zawartych w 
rubryce „uwagi”.  

3. Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest 
czynnością materialno-techniczną, w wyniku której w akcie stanu 
cywilnego sporządzonym w księdze stanu cywilnego prowadzonej na 
podstawie przepisów dotychczasowych wpisuje się wzmiankę dodatkową 
o przeniesieniu tego aktu do rejestru stanu cywilnego, wraz z oznaczeniem 
aktu i datą przeniesienia, która nie podlega przeniesieniu do rejestru stanu 
cywilnego. Wzmiankę dodatkową w księdze stanu cywilnego prowadzonej 
na podstawie przepisów dotychczasowych może zamieścić upoważniony 
przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) pracownik.  

29 © dr Ewa Perłakowska 

Okres przejściowy  
• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 124.  
4. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując przeniesienia aktu 
stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, może z urzędu uzupełnić 
jego treść w drodze czynności materialno-technicznej, na podstawie 
dotychczasowych akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, jeżeli 
informacje zawarte w tych aktach zbiorowych rejestracji stanu 
cywilnego nie budzą wątpliwości, a uzupełnienie treści aktu stanu 
cywilnego następuje w zakresie informacji niewymaganych w 
przepisach dotychczasowych, a wymaganych niniejszą ustawą.  

5. Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego 
prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych z chwilą 
przeniesienia do rejestru stanu cywilnego jest aktem stanu cywilnego w 
rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. Przeniesienie do rejestru stanu 
cywilnego nie jest ponowną rejestracją.  

6. Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego 
prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych można 
zamieścić w rejestrze stanu cywilnego, jako odwzorowanie cyfrowe, 
jako akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego.  
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Okres przejściowy  
• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 124. 7. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego prowadzone na 
podstawie przepisów dotychczasowych dla aktów stanu cywilnego 
sporządzonych w księdze stanu cywilnego, prowadzonej na podstawie 
przepisów dotychczasowych, mogą być zamieszczane w rejestrze 
stanu cywilnego, jako odwzorowanie cyfrowe, jako akta zbiorowe 
rejestracji stanu cywilnego prowadzone na podstawie niniejszej ustawy. 
W aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych na 
podstawie niniejszej ustawy można zawrzeć opis dokumentów 
niesporządzonych w formie dokumentów elektronicznych.  

8. Dane zgromadzone w systemie komputerowym na podstawie 
przepisów dotychczasowych mogą być wykorzystane do przenoszenia 
do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego w 
księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów 
dotychczasowych.  

9. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie 
postanowienia zaginioną lub zniszczoną księgę stanu cywilnego lub jej 
część prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych 
zastąpiono odpisem, przeniesienia do rejestru stanu cywilnego można 
dokonać na podstawie tego odpisu.  

31 © dr Ewa Perłakowska 

Okres przejściowy  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 125. 1. Przeniesienie aktu stanu cywilnego do 

rejestru stanu cywilnego jest dokonywane z urzędu.  

2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje 

księgę stanu cywilnego prowadzoną na podstawie 

przepisów dotychczasowych, dokonuje przeniesienia 

aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w 

przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu 

stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, o których 

mowa w niniejszej ustawie, albo w przypadku 

dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego, dla której akt stanu cywilnego jest 

niezbędny.  
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Okres przejściowy  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 129. 4. Wzmianki dodatkowe i przypiski przy aktach 

stanu cywilnego przekazanych do archiwum 

państwowego sporządza kierownik urzędu stanu 

cywilnego właściwy ze względu na miejsce 

przechowywania danej księgi stanu cywilnego, który 

przekazał te akty do archiwum.  

33 © dr Ewa Perłakowska 

Okres przejściowy  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 130. 4. Akty stanu cywilnego sporządzone w 

księgach stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, po upływie okresów, o 

których mowa w art. 128 ust. 1, nie podlegają 

przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego.  
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Zadania i obowiązki 
w zakresie działalności archiwalnej 

• rodzaje dokumentacji w zasobie archiwum 
USC; 

• gromadzenie dokumentacji w archiwum USC 

• ewidencjonowanie i przechowywanie 
dokumentacji w archiwum USC 

• zabezpieczanie dokumentacji w archiwum 
USC 

• udostępnianie dokumentacji USC 

35 © dr Ewa Perłakowska 

Przechowywanie dokumentacji USC  

• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 23. 1. Księgi stanu cywilnego prowadzi się w jednym 

egzemplarzu, oddzielnie dla każdego rodzaju aktu.  

2. Księgi stanu cywilnego zamyka się po upływie roku 

kalendarzowego.  
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Przechowywanie dokumentacji w USC  
• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 24. Księgi stanu cywilnego przechowuje się w urzędach stanu 
cywilnego. Ksiąg takich nie można wynosić poza lokal urzędu. 
Wyniesienie ksiąg może nastąpić z ważnych przyczyn jedynie za zgodą 
organu administracji państwowej wyższego stopnia lub w razie 
niebezpieczeństwa zagrażającego tym księgom. 

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 27. 1. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego zabezpiecza się 
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz przed nieuprawnionym 
dostępem do nich osób trzecich.  

2. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie 
dokumentu elektronicznego przechowuje się w archiwum urzędu stanu 
cywilnego, w miejscu zapewniającym ich zabezpieczenie, a w razie 
potrzeby poddaje się konserwacji.  

3. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie 
dokumentu elektronicznego mogą być wynoszone poza urząd stanu 
cywilnego za zgodą wojewody wyrażoną w drodze postanowienia lub 
w przypadku niebezpieczeństwa zagrażającego tym aktom.  

37 © dr Ewa Perłakowska 

Przechowywanie dokumentacji w USC  
• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 28. 1. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji 
stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego 
przechowuje przez okres:  
1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu 
cywilnego dotyczące aktu urodzenia;  
2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe 
rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu 
zgonu.  

2. Okresy, o których mowa w ust. 1, są liczone od końca roku 
kalendarzowego, w którym nastąpiło sporządzenie aktu stanu 
cywilnego.  
3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, akty stanu 
cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego 
kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje w ciągu 2 lat do 
właściwego archiwum państwowego.  
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Okres przejściowy  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 128. 1. Kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje 

do właściwych archiwów państwowych księgi stanu 

cywilnego prowadzone przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy wraz z aktami zbiorowymi rejestracji 

stanu cywilnego oraz skorowidzami alfabetycznymi po 

upływie 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń, a po 

upływie 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i księgi 

zgonów. Jeżeli w księdze stanu cywilnego była 

prowadzona więcej niż jedna księga stanu cywilnego, 

termin jej przechowywania jest liczony od daty 

zamknięcia ostatniej księgi stanu cywilnego 

prowadzonej w danej księdze.  

39 © dr Ewa Perłakowska 

Okres przejściowy  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 128. 2. Księgi stanu cywilnego przechowywane w 
archiwum urzędu stanu cywilnego zabezpiecza się 
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz 
nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a w razie 
potrzeby poddaje się konserwacji. Księgi stanu 
cywilnego mogą być wynoszone za zgodą wojewody, 
wyrażoną w drodze postanowienia, poza urząd stanu 
cywilnego lub w razie niebezpieczeństwa 
zagrażającego tym księgom.  

3. Księgi stanu cywilnego wynoszone poza urząd stanu 
cywilnego zabezpiecza się przed uszkodzeniem, 
zniszczeniem, utratą oraz nieuprawnionym dostępem 
osób trzecich.  
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Okres przejściowy  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 129. 1. Księgi małżeństw i księgi zgonów prowadzone 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dla których z 
dniem jej wejścia w życie upłynie okres 80 lat 
przechowywania, przekazuje się do właściwego archiwum 
państwowego w ciągu 10 lat.  

2. Księgi urodzeń prowadzone przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy, dla których z dniem jej wejścia w życie 
upłynie okres 100 lat przechowywania, przekazuje się do 
właściwego archiwum państwowego w ciągu 2 lat.  

3. Księgi stanu cywilnego prowadzone przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy, dla których po dniu jej wejścia w życie 
upłynie okres przechowywania, przekazuje się do właściwego 
archiwum państwowego w ciągu 2 lat po upływie terminu 
ich przechowywania.  

41 © dr Ewa Perłakowska 

Okres przejściowy  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 130. 1. Akty stanu cywilnego z aktami zbiorowymi 
rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami 
alfabetycznymi przechowywane na podstawie 
przepisów dotychczasowych w urzędzie stanu 
cywilnego właściwym dla miasta stołecznego Warszawy 
przekazuje się do archiwum państwowego 
wyznaczonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych.  

2. Odpisy ksiąg stanu cywilnego wytworzone w okresie 
od dnia 1 stycznia 1946 r. do dnia 30 sierpnia 1955 r. oraz 
od dnia 2 listopada 1956 r. do dnia 28 lutego 1987 r. 
przekazuje się do archiwów państwowych w ciągu 20 
lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

42 © dr Ewa Perłakowska 



2017-10-09 

22 

Okres przejściowy  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 131. Akty stanu cywilnego przeniesione do rejestru 

stanu cywilnego z ksiąg aktów stanu cywilnego 

prowadzonych na podstawie przepisów 

dotychczasowych, dla których minęły okresy 

przechowywania określone w art. 129 ust. 1, przekazuje 

się z rejestru stanu cywilnego do właściwego archiwum 

państwowego w ciągu 10 lat od dnia przeniesienia, 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 

2c ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach.  

43 © dr Ewa Perłakowska 

Udostępnianie dokumentacji w USC ?  

• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 25. Księgi stanu cywilnego, za zezwoleniem kierownika 
urzędu stanu cywilnego, można udostępnić upoważnionym 
przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji 
naukowych w celu przeglądania. 

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 28. 4. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, a 
przed przekazaniem aktów stanu cywilnego oraz akt 
zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do właściwego 
archiwum państwowego ich udostępnianie przez kierownika 
urzędu stanu cywilnego następuje na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506).   

44 © dr Ewa Perłakowska 



2017-10-09 

23 

Udostępnianie dokumentacji w USC ?  
• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 79. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:  
1) odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego;  

2) zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach 
lub o ich braku;  

3) zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 44. 1. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu 
cywilnego:  

1) odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego; 

2) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze 
stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;  

3) zaświadczenia o stanie cywilnym. 

6. Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym lub 
zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze 
stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby mogą zostać 
wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
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Udostępnianie dokumentacji w USC ?  
• poprzednia ustawa z 29.09.1986 r. 

Art. 83. 1. Odpisy oraz zaświadczenia określone w art. 79 wydaje się na wniosek 
sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie 
stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub 
przedstawiciela ustawowego.  
2. Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach 
stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek 
innych osób niż wymienione w ust. 1, które wykażą w tym interes prawny, oraz na 
wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi 
takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenie o 
zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na 
wniosek innych zainteresowanych osób.  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 45. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub 
niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących 
wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, 
opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, 
prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem 
statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom 
administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych 
zadań.  
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Udostępnianie dokumentacji w USC ?  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 51. 1. Dokumenty z rejestru stanu cywilnego wydaje 

się przez okresy przechowywania aktów, o których 

mowa w art. 28 ust. 1. 

2. Po upływie okresów przechowywania można wydać 

dokumenty z rejestru stanu cywilnego, jeżeli nie 

sporządzono aktu zgonu dla osoby, której dokumenty te 

dotyczą lub nie zarejestrowano informacji o zgonie tej 

osoby.  

47 © dr Ewa Perłakowska 

Okres przejściowy  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 129. 5. Dokumenty z aktów stanu cywilnego 

przekazanych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy do archiwum państwowego przed upływem 100 

lat wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy 

ze względu na siedzibę archiwum państwowego.  

48 © dr Ewa Perłakowska 
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Okres przejściowy  
• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 130. 3. Z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy nie wydaje się odpisów po upływie okresów, o których mowa 
w art. 128 ust. 1. Z ksiąg stanu cywilnego można wydać dokumenty, o których 
mowa w art. 44 ust. 1, jeżeli nie sporządzono aktu zgonu dla osoby, której 
dokumenty te dotyczą lub nie zarejestrowano informacji o zgonie tej osoby. 
4. Akty stanu cywilnego sporządzone w księgach stanu cywilnego 
prowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, po upływie 
okresów, o których mowa w art. 128 ust. 1, nie podlegają przeniesieniu do 
rejestru stanu cywilnego. Udostępnianie ich oraz akt zbiorowych rejestracji 
stanu cywilnego lub skorowidzów alfabetycznych przez kierownika urzędu 
stanu cywilnego przed przekazaniem księgi stanu cywilnego do właściwego 
archiwum państwowego odbywa się na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
5. Osobie uprawnionej do otrzymania odpisu można umożliwić nieodpłatnie 
wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu 
cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli jej 
wykonanie nie zagraża trwałości księgi i zawartych w niej aktów stanu 
cywilnego. Fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma mocy dokumentu 
urzędowego.  
6. Osobie uprawnionej do otrzymania odpisu aktu zgonu można umożliwić 
przeglądanie skorowidzów alfabetycznych aktu zgonu.   

49 © dr Ewa Perłakowska 

Okres przejściowy  

• nowa ustawa z 18.11.2014 r. 

Art. 146. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i 

minister właściwy do spraw informatyzacji po 2 latach 

obowiązywania niniejszej ustawy, w terminie do dnia 30 

kwietnia 2017 r., przeprowadzą analizę wpływu 

rozwiązań przyjętych w ustawie na funkcjonowanie 

urzędów stanu cywilnego.  

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i minister 

właściwy do spraw informatyzacji przedstawią Radzie 

Ministrów oraz wojewodom informację o wyniku analizy, 

o której mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od dnia 

sporządzenia analizy.  
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PRZEPISY DOT. KONTROLI ARCHIWALNYCH 

• Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych: 

oart.  21 ust. 2 

oart. 21a-21d 

oart. 28 ust. 3 

 

• archiwa państwowe: 

oart. 28 ust. 1 pkt 3 

oart. 28 ust. 2 

oart. 28 ust. 4, a więc art. 21a-21d 
 

© dr Ewa Perłakowska 

... PRZEZ NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW 
PAŃSTWOWYCH 

• art. 21 ust. 2 

oNaczelny Dyrektor Archiwów 

Państwowych uprawniony jest do 

kontroli przestrzegania przepisów o 

narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach przez podmioty 

wymienione w art. 22.  
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... PRZEZ NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW 
PAŃSTWOWYCH 

• art. 22 z wyłączeniem wynikającym z art. 21 ust. 4 

o archiwa państwowe 

o archiwa wyodrębnione 

o archiwa zakładowe organów państwowych i innych 

państwowych jednostek organizacyjnych; 

o archiwa zakładowe organów jednostek samorządu 

terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych; 

o jednostki organizacyjne, które posiadają powierzony zasób 

archiwalny; 

o biblioteki i muzea, przechowujące materiały archiwalne, 

które wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego, oraz 

gromadzące określone w art. 15 ust. 2 materiały archiwalne 

stanowiące państwowy zasób archiwalny [...] 

© dr Ewa Perłakowska 

... PRZEZ ARCHIWA PAŃSTWOWE 

• art. 28 ust. 1 pkt 3 

o kontrola postępowania z materiałami 
archiwalnymi wchodzącymi do 
państwowego zasobu archiwalnego i 
dokumentacją niearchiwalną powstałą i 
zgromadzoną w organach i jednostkach 
organizacyjnych, o których mowa w art. 5 

ust. 1, bez względu na miejsce i tytuł prawny 
przechowywania tych materiałów lub 
dokumentacji, z wyłączeniem organów 
posiadających archiwa wyodrębnione; 

© dr Ewa Perłakowska 
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TERMINY W TRAKCIE I PO KONTROLI 

zawiadomienie 
o kontroli 

początek kontroli 
maks. 30 dni / rok 

protokół kontroli 

zastrzeżenia 
do protokołu 

rozpatrzenie 
zastrzeżeń 

odmowa 
podpisania 

podpisanie 
protokołu 

min. 
7 dni 

brak 

maks. 
14 dni 

maks. 
7 dni 

maks. 
14 dni maks. 

14 dni 

maks. 
7 dni 

maks. 
14 dni 

wystąpienie pokontrolne 

maks. 
2 mies. 

maks. 
2 mies. 

zastrzeżenia do 
oceny i zaleceń 

maks. 
21 dni 

rozpatrzenie 
zastrzeżeń 

informacja o wykonaniu zaleceń 

maks. 
21 dni 

ustalony w 
wystąpieniu termin / 

harmonogram 

© dr Ewa Perłakowska 
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Brakowanie dokumentacji 
wg rozporządzenia MKiDN z 20.10.2015 r. 

56 

przykład wniosku 

spis17.docx
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Brakowanie dokumentacji 
wg rozporządzenia MKiDN z 20.10.2015 r. 

57 
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Brakowanie dokumentacji 
wg rozporządzenia MKiDN z 20.10.2015 r. 
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Przekazywanie materiałów archiwalnych 
wg rozporządzenia MKiDN z 20.10.2015 r. 
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Przekazywanie materiałów archiwalnych 
wg rozporządzenia MKiDN z 20.10.2015 r. 
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Przekazywanie materiałów archiwalnych 
wg rozporządzenia MKiDN z 20.10.2015 r. 

61 
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Przekazywanie materiałów archiwalnych 
wg rozporządzenia MKiDN z 20.10.2015 r. 

62 
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Sprawy techniczne 

• paczka archiwalna – 

nieskompresowany plik *.tar 

zawierający trzy foldery 

Sprawy techniczne 

• folder dokumenty – 

folder zawierający ... 

dokumenty 

elektroniczne – 

wszelkie jakie są 

przekazywane 

w paczce – 

z nazwami takimi jak 

nadał je system 
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Sprawy techniczne 

• folder metadane – folder 
zawierający metadane 

do dokumentów 
elektronicznych 
przekazanych w paczce 
– zasada 1 dokument = 
jeden odpowiadający 
mu plik XML z 
metadanymi. Nazwy 
odpowiadają nazwom 
dokumentów 
z folderu „dokumenty” 

Sprawy techniczne 

•  folder „sprawy” - folder zawierający metadane 

opisujące sprawy które „zawierają” przesłane 
dokumenty elektroniczne – niezależne od 
bezpośrednich relacji pomiędzy dokumentami - 
pokazanie kontekstu przekazanych dokumentów 
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Proces przekazywania (schemat) 

System informatyczny Archiwum Dokumentów Elektronicznych 

Aktotwórca Archiwum  

Techniczne 

Konto edycyjne 

Konto edycyjne 

SUPERKONTO 

Konto adm. 

Konto meryt. 

6. paczka archiwalna (na nośniku) 

Archiwum  

Państwowe 
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Założenie instytucji 

 

Dane instytucji 
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Instytucja - wprowadzenie spisu z-o 

Instytucja - spis z dysku 

(widać też paczkę archiwalną) 
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Dodano spis zd.-odb. 

 

Weryfikacja spisu przez archiwum 
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Weryfikacja spisu przez archiwum 

Instytucja – wprowadzenie sumy kontrolnej 
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Archiwum - akceptacja paczki 

Akceptacja paczki - 

przeglądanie jej zawartości 
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Co widzi użytkownik 

(osoba trzecia)? 

80 
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81 

82 

Metadane 
instytucji 
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83 

Serie 

84 

Metadane serii 
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85 

Akta spraw 

86 

Dokumenty w 
aktach sprawy 
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87 

Metadane 
dokumentu 

88 

Dokument 
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Dziękuję za uwagę 

dr Ewa Perłakowska 

eperlakowska@gmail.com 


