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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 13 grudnia 2000 r.
w sprawie okreÊlenia szczególnych wypadków i trybu wczeÊniejszego udost´pniania
materia∏ów archiwalnych.
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 155, poz. 1016 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 546 i Nr 120,
poz. 1268) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Materia∏y archiwalne wchodzàce do paƒstwowego zasobu archiwalnego, od których wytworzenia nie up∏yn´∏o 30 lat, mogà byç udost´pniane
w przypadkach uzasadnionych potrzebami nauki i kultury, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów paƒstwa i obywateli.
2. Materia∏y archiwalne powsta∏e do koƒca 1989 r.
w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià partii i organizacji politycznych sà w ka˝dym przypadku udost´pniane na potrzeby nauki i kultury, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów paƒstwa i obywateli.
3. Udost´pnianie materia∏ów archiwalnych, o których mowa w ust. 1 i 2, nast´puje z uwzgl´dnieniem
przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§ 2. 1. Do wczeÊniejszego udost´pniania materia∏ów archiwalnych w∏aÊciwe sà:
1) archiwa paƒstwowe,
2) jednostki organizacyjne z powierzonym zasobem
archiwalnym,
3) biblioteki i muzea, które gromadzà i przechowujà
materia∏y archiwalne wchodzàce do paƒstwowego
zasobu archiwalnego,

we w∏aÊciwej jednostce organizacyjnej wymienionej
w § 2 ust. 1.
2. We wniosku nale˝y podaç w szczególnoÊci:
1) tytu∏ materia∏u archiwalnego bàdê temat, którego
on dotyczy,
2) cel i przewidywany sposób wykorzystania materia∏u archiwalnego,
3) nazw´ jednostki organizacyjnej oraz imi´ i nazwisko osoby ubiegajàcej si´ o udost´pnienie materia∏u archiwalnego.
§ 4. Orygina∏y materia∏ów archiwalnych udost´pniane sà tylko wtedy, gdy archiwum nie dysponuje kopiami bàdê gdy jest to niezb´dne ze wzgl´du na cel
i sposób wykorzystania tych materia∏ów.
§ 5. W razie nieskorzystania z materia∏ów archiwalnych w ciàgu 12 miesi´cy od daty uzyskania zezwolenia, nale˝y ponownie uzyskaç zezwolenie na wczeÊniejsze udost´pnianie tych materia∏ów w trybie okreÊlonym w § 2 i 3.
§ 6. 1. Odmowa wczeÊniejszego udost´pnienia materia∏ów archiwalnych wymaga uzasadnienia decyzji
w formie pisemnej.
2. Na odmow´ wczeÊniejszego udost´pnienia materia∏ów archiwalnych przys∏uguje prawo do odwo∏ania do Naczelnego Dyrektora Archiwów Paƒstwowych.

4) szko∏y wy˝sze, których archiwa zak∏adowe posiadajà zasób historyczny.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wy˝szego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r.
w sprawie wczeÊniejszego udost´pniania materia∏ów
archiwalnych (Dz. U. Nr 41, poz. 217).

2. Kierownik w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej,
okreÊlonej w ust. 1, wyra˝a zgod´ na udost´pnienie
materia∏ów archiwalnych, o których mowa w § 1.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 3. 1. Osoba ubiegajàca si´ o wczeÊniejsze udost´pnienie materia∏ów archiwalnych sk∏ada wniosek
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