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Na podstawie art. 51m ust. 2 ustawy z dnia 14 lip-
ca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archi-
wach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 i Nr 241,
poz. 2074) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) rodzaje wykszta∏cenia specjalistycznego wymaga-

ne od osób wykonujàcych czynnoÊci polegajàce na
gromadzeniu, ewidencji, opracowaniu i zabezpie-
czeniu dokumentacji osobowej i p∏acowej praco-
dawców, przechowywanej u przedsi´biorców pro-
wadzàcych, na podstawie zezwolenia, dzia∏alnoÊç
gospodarczà w dziedzinie przechowywania doku-
mentacji osobowej i p∏acowej pracodawców o cza-
sowym okresie przechowywania, oraz na wydawa-
niu z tej dokumentacji odpisów i kopii;

2) dokumenty potwierdzajàce posiadanie praktyki za-
wodowej.

§ 2. Za wykszta∏cenie specjalistyczne, wymagane od
osób wykonujàcych czynnoÊci, o których mowa w § 1
pkt 1, uznaje si´:
1) ukoƒczenie studiów wy˝szych magisterskich lub

wy˝szych studiów zawodowych na kierunku histo-
ria ze specjalnoÊcià archiwistyka lub zarzàdzanie
dokumentacjà wspó∏czesnà;

2) ukoƒczenie szko∏y kszta∏càcej w zawodzie technik
archiwista;

3) ukoƒczenie studiów wy˝szych magisterskich lub
wy˝szych studiów zawodowych na kierunku innym
ni˝ okreÊlony w pkt 1 i kursu kancelaryjno-archi-
walnego zorganizowanego przez szko∏´, placówk´
kszta∏cenia ustawicznego, placówk´ kszta∏cenia
praktycznego, archiwum paƒstwowe albo stowa-
rzyszenie dzia∏ajàce w dziedzinie archiwistyki oraz
nabycie praktyki zawodowej przy wykonywaniu
czynnoÊci archiwisty przez okres co najmniej:
a) miesiàca w jednym lub kilku z nast´pujàcych ar-

chiwów:
— archiwum paƒstwowym,
— archiwum paƒstwowym wyodr´bnionym,
— archiwum szko∏y wy˝szej,
— archiwum zak∏adowym urz´du obs∏ugujàce-

go organ paƒstwowy,
— archiwum zak∏adowym paƒstwowej jednost-

ki organizacyjnej, innej ni˝ wymieniona w ti-
ret czwarte,

— archiwum zak∏adowym urz´du obs∏ugujàce-
go organ jednostki samorzàdu terytorialnego,

— archiwum zak∏adowym jednostki organiza-
cyjnej jednostki samorzàdu terytorialnego,
innej ni˝ wymieniona w tiret szóste,

— archiwum zak∏adowym banku,
— archiwum zak∏adowym zak∏adu ubezpieczeƒ

i reasekuracji, zak∏adu ubezpieczeƒ lub zak∏a-
du reasekuracji,

— archiwum zak∏adowym jednostki organiza-
cyjnej, która uzyska∏a certyfikat systemu jako-
Êci wed∏ug normy PN-EN ISO 9001,

b) 6 miesi´cy — przed dniem 1 kwietnia 2003 r.:
— w charakterze przedsi´biorcy, b´dàcego oso-

bà fizycznà, prowadzàcego dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w dziedzinie przechowywania do-
kumentacji osobowej i p∏acowej pracodaw-
ców o czasowym okresie przechowywania,

— w ramach stosunku pracy u przedsi´biorcy
prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà,
o której mowa w tiret pierwsze;

4) ukoƒczenie szko∏y Êredniej i kursu kancelaryjno-ar-
chiwalnego zorganizowanego przez szko∏´, pla-
cówk´ kszta∏cenia ustawicznego, placówk´ kszta∏-
cenia praktycznego, archiwum paƒstwowe albo
stowarzyszenie dzia∏ajàce w dziedzinie archiwistyki
oraz nabycie praktyki zawodowej przy wykonywa-
niu czynnoÊci archiwisty przez okres co najmniej:
a) 3 miesi´cy w archiwach wymienionych w pkt 3,
b) 6 miesi´cy przed dniem 1 kwietnia 2003 r.:

— w charakterze przedsi´biorcy, o którym mo-
wa w pkt 3 lit. b tiret pierwsze,

— w ramach stosunku pracy u przedsi´biorcy
prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà, o któ-
rej mowa w pkt 3 lit. b tiret pierwsze.

§ 3. Posiadanie praktyki zawodowej, o której mowa
w § 1 pkt 2, potwierdza si´:

1) Êwiadectwem pracy o zatrudnieniu na stanowisku
archiwisty;

2) zaÊwiadczeniem o wykonywaniu czynnoÊci archi-
wisty;

3) zaÊwiadczeniem z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej lub Krajowego Rejestru Sàdowego.

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

Minister Kultury: W. Dàbrowski

———————
1) Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).
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z dnia 6 czerwca 2003 r.

w sprawie okreÊlenia rodzaju wykszta∏cenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzajàcych
posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujàcych niektóre czynnoÊci zwiàzane z doku-

mentacjà osobowà i p∏acowà pracodawców


