
 

 
Druk nr 2119 - A                   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 VIII kadencja 
 

D  O  D  A  T  K  O  W  E   S  P  R  A  W  O  Z  D  A  N  I  E  
KOMISJI   NADZWYCZAJNEJ  DO  SPRAW  DEREGULACJI 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze skróceniem 
okresu przechowywania akt pracowniczych 
oraz ich elektronizacją (druk nr 1995). 
 

Sejm na 55. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2018 r. -  zgodnie z art. 47 ust. 1  regulaminu 
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2119 do Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw deregulacji w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 
czytaniu. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 
w dniu 10 stycznia 2018 r. 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m    raczy następujące poprawki: 
 

1) art. 2 nadać brzmienie: 
„Art. 2. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 51s dodaje się art. 51sa i art. 51sb w brzmieniu: 
„Art. 51sa. Marszałek województwa, o którym mowa w art. 51b 

przeprowadza kontrolę u przedsiębiorcy, który wykonuje 
działalność gospodarczą w zakresie przechowywania 
dokumentacji bez uzyskania wpisu do rejestru. 

Art. 51sb. 1. Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w 
zakresie przechowywania dokumentacji bez uzyskania wpisu do 
rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 
do 100 000 zł. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada, w drodze 
decyzji, marszałek województwa, o którym mowa w art. 51b, na 
podstawie wyników kontroli.”; 

2) w art. 51u ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W przypadku postawienia pracodawcy w stan likwidacji lub 

ogłoszenia jego upadłości, odpowiednio likwidator lub syndyk 
wskazuje podmiot prowadzący działalność w dziedzinie 
przechowywania  dokumentacji,  któremu zostanie ona  przekazana do 

 



    dalszego przechowywania, zapewniając na ten cel środki finansowe na 
czas, jaki pozostał do końca okresu przechowywania dokumentacji 
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
2) po art. 10 dodać art. 10a i art. 10b w brzmieniu: 

„Art. 10a. 1. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie 
przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o 
czasowym okresie przechowywania bez uzyskania wpisu do rejestru, o 
którym mowa w art. 51a ustawy zmienianej w art. 2, są obowiązani 
dostosować  swoją formę prawną i uzyskać wpis do rejestru, o którym 
mowa w art. 51a ustawy zmienianej w art. 2, w terminie do dnia 31 
grudnia 2018 r., a w przypadku nieuzyskania wpisu w tym terminie – 
zakończyć wykonywanie tej działalności. 

2. Do postępowania w zakresie uzyskania wpisu do rejestru oraz do 
wykonywania działalności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 
art. 51a i art. 51b–51t ustawy zmienianej w art. 2. 

Art. 10b. Przedsiębiorca, który do dnia 31 grudnia 2018 r. nie uzyska wpisu do 
rejestru, o którym mowa w art. 51a ustawy zmienianej w art. 2, zakończy 
wykonywanie działalności w zakresie przechowywania dokumentacji 
osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania i 
przekaże ją do dalszego przechowywania uprawnionemu podmiotowi, o 
którym mowa w art.51a ust. 1 albo ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
3) art. 11 nadać brzmienie: 

„Art. 11.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 10a i 
art. 10b, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki zawarte w pkt 1–3 należy głosować łącznie. 
 
Uwaga: w przypadku przyjęcia niektórych poprawek zmianie ulegnie numeracja 

ustawy. 
 
 

 
Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdawca 
 

/-/ Piotr Uściński 

Przewodniczący Komisji 
 

/-/ Wojciech Murdzek 
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