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Seminarium 

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  
22 września 2015 rok, Warszawa 
 
Wchodząca w życie 1 listopada 2015 r. nowelizacja ustawy z 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach jest jedną z największych zmian wprowadzonych w tym akcie prawnym od 
początku jego obowiązywania. Zmiany te dotyczą wielu obszarów prawa archiwalnego i 
dokumentacyjnego – przede wszystkim narastania dokumentacji oraz kształtowania narastającego 
zasobu archiwalnego, ale także niepaństwowego zasobu archiwalnego oraz przechowywania 
dokumentacji pracowniczej. 
Znowelizowane przepisy wymagają uwzględnienia przede wszystkim w zarządzaniu dokumentacją we 
wszystkich publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w ich archiwach zakładowych i składnicach 
akt. Adresatami zmienionych unormowań są także archiwa państwowe, archiwa wyodrębnione, a 
także organizacje pozarządowe oraz pracodawcy i podmioty prowadzące działalność w zakresie 
przechowywania dokumentacji pracowniczej. 
Część zmienionych lub dodanych przepisów nawiązuje do wcześniejszych regulacji. Pojawiły się 
jednak i zapisy zupełnie nowe, będące odzwierciedleniem przemian zachodzących we współczesnym 
funkcjonowaniu dokumentacji i materiałów archiwalnych. 
 
W PROGRAMIE wydarzenia m.in.: 
 
Nowelizacja ustawy z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym - wprowadzenie do zagadnienia 
dr Marek Konstankiewicz, Zakład Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 
w Lublinie 
 
Organizacja obsługi kancelaryjnej i archiwalnej podmiotów publicznych po nowelizacji ustawy 
archiwalnej 
Jarosław Orszulak, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 
 
Zadania archiwum bieżącego w świetle znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 
dr Elżbieta Wróblewska, Kuratorium Oświaty w Warszawie 
 
Kontrola archiwalna - nowe zasady i zakres 
dr Ewa Perłakowska, ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym 
elektroniczną), archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów EZD 
 
Ostatnie zmiany dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej 
dr Adrian Niewęgłowski, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie 
 
Niepaństwowy zasób archiwalny i archiwa społeczne po nowelizacji ustawy archiwalnej 
dr Artur Jóźwik, dyrektor i członek Zarządu Fundacji Ośrodka KARTA 
 
WIĘCEJ O SEMINARIUM: 
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http://www.nskills.pl/Kalendarz,wydarzen/Nowelizacja_ustawy_o_narodowym_zasobie_archiwalny
m_i_archiwach/337,,0,37,1 
 
IFORMACJE ORGANIZACYJNE 
Termin: 22 września 2015 r (wtorek) 
Miejsce: Warszawa, Hotel Golden Tulip 
Koszt udziału jednej osoby: 
420.00 PLN + VAT - przy zgłoszeniu do 10 września 2015 r 
580.00 PLN + VAT - przy zgłoszeniu od 11 września 2015 r 
10% rabat przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób  
 
ORGANIZATOR: 
Nova Skills Sp. z o.o.; ul. Kolejowa 47/U23, 01-210 Warszawa; tel. (22) 100 45 55, 
fax. (22) 100 45 54; e-mail: pr@novaskills.pl; KRS 0000477594; NIP 527-270-13-34 
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