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Поняття нацІонального аРхІвного фонДУ
в аРхІвноМУ заКоноДавствІ ПольщІ

Розглянуто основні етапи законотворчої діяльності у Польщі у ХХ ст. 
у сфері здійснення нагляду, захисту й управління сукупним архівним фон-
дом країни. Проаналізовано відповідні нормативно-правові акти та ключові 
поняття польського архівного законодавства – державний архівний фонд (у 
редакції 1952 і 1957 рр.) та Національний архівний фонд.

Ключові слова: державний архівний фонд; Національний архівний фонд; 
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Поняття Національного архівного фонду (далі – НАФ) у розумінні 
всієї сукупної архівної спадщини країни у сучасній польській архівіс-
тиці є не лише ключовим, а й без перебільшення визначальним, оскіль-
ки вказує мету і наповнює конкретним змістом функціонування наці-
ональної архівної системи країни. Виходячи за межі наукових знань 
і теоретичних уявлень та проникаючи у сферу реальних суспільних, 
політичних, економічних і культурних відносин у всіх їх можливих 
формах і проявах, воно водночас виступає повноцінною самостійною 
правовою категорією з набором певних властивих лише їй об’єктивних 
ознак і характеристик. 

Рішення про введення у польське архівне законодавство поняття 
НАФ не було несподіваним, а стало логічним і закономірним наслідком 
процесів, які відбувалися у суспільно-політичному житті Польщі та її 
архівній сфері починаючи з відновлення польської державності та ство-
рення у ній національної архівної служби у 1918–1919 рр. Затверджен-
ню у 1983 р. на законодавчому рівні поняття НАФ передували декілька 
етапів розвитку архівної системи країни, кожен із яких супроводжувався 
розробкою й ухваленням відповідної нормативно-правової бази архів-
ної справи, реорганізацією і розбудовою державної архівної служби й 
мережі підпорядкованих їй архівів, а також вирішенням організаційних 
і методичних проблем, пов’язаних із комплектуванням, зберіганням й 
опрацюванням архівних збірок та використанням інформації, яка в них 
містилася. У цей же час зусилля польських архівістів спрямовувались 
на накопичення, аналіз й систематизацію нових та переосмислення уже 

* Мельник Ростислав Ігорович – кандидат історичних наук, завідувач 
сектору зберігання документів давнього періоду Центрального державного 
історичного архіву України, м. Львів.

© Р. І. мельник, 2012



179АРХІВНА СПРАВА ЗА коРдоНом

відомих знань і відомостей про архіви та архівні документи. Бурхливий 
інституційний розвиток архівних установ, зумовлений розширенням їх 
адміністративних повноважень, посилення їх ролі в культурному, еко-
номічному й науковому житті польського суспільства, постійне зрос-
тання потреб останнього у ретроспективній інформації, врешті, як за-
значалося, значні досягнення у сфері теорії і методики архівної справи 
створювали на кожному із згаданих етапів передумови для перегляду 
й зміни чинних засад і підходів щодо реалізації державної політики в 
архівній галузі. Результатом цих змін стала тенденція до централізації 
архівної справи у Польщі та зміцнення державного впливу і контролю 
над архівними процесами, які у ній відбувалися. Ще одним важливим 
чинником зростання ролі держави в управлінні архівними установами 
та сукупним архівним фондом як цілісною інформаційною системою 
була потреба у накопиченні, концентрації, збереженні й максимально 
ефективному використанні її інститутами у державних цілях усіх наяв-
них у країні інформаційних ресурсів та захисті національних інтересів 
в інформаційній сфері, а також примноженні, охороні, поширенні й по-
пуляризації національного культурного надбання, невід’ємною части-
ною якого були й архівні документи. 

Аналізуючи причини й передумови впровадження і закріплення на 
законодавчому рівні у Польщі поняття НАФ, окремо слід відзначити 
вплив політичних обставин. В умовах існування в країні з середини 
1940-х до кінця 1980-х рр. соціалістичного устрою з властивою для 
нього жорсткою регламентацією усіх сфер життєдіяльності суспіль-
ства та пануванням командно-адміністративних підходів до організації 
й управління суспільними процесами архівна галузь розглядалася як 
один із елементів державного будівництва, а тому закономірно підля-
гала націоналізації і централізації. Це стосувалося не лише й не стільки 
архівних установ, як архівних документів, які разом утворювали архів-
ний фонд держави. Безпосереднім наслідком цих змін було зміцнення 
державного контролю над документаційними процесами, які відбува-
лися на усіх рівнях функціонування державного організму. 

У міжвоєнний період у польській архівістиці проблема архівного 
фонду держави на законодавчому рівні не порушувалася, відповідно 
не існувало й окремого поняття для його позначення. Правовою під-
ставою для організації архівної справи і діяльності архівів у цей час був 
декрет про організацію державних архівів та охорону архівних доку-
ментів від 7 лютого 1919 р.1 опираючись на німецький і французький 
досвід в архівній сфері він заклав основи централізованої державної 
архівної служби Польщі. керівництво її архівами та їхніми фондами 
мав здійснювати спеціально створений при міністерстві віроспові-
дань та освіти орган – Відділ державних архівів. Згідно з декретом 
державні архіви в обов’язковому порядку комплектувалися докумен-
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тами, які були створені або створювалися в результаті діяльності ор-
ганів державної влади, державних установ й організацій. Поза сферою 
впливу Відділу державних архівів й надалі залишалися численні міські 
і церковно-монастирські архіви, родинні архіви та рукописні збірки й 
колекції представників великої земельної власності, архіви й архівні 
підрозділи фінансово-кредитних, господарських, промислових і торгі-
вельних установ, підприємств й організацій, а також архівні документи, 
що були приватною власністю фізичних осіб. Разом із документами, які 
зберігалися у державних архівах, вони утворювали сукупний архівний 
фонд республіки. Слід зазначити, що декрет не встановлював жорстких 
рамок комплектування державних архівів. окрім документів власне 
державного походження, він надавав їм право приймати на зберіган-
ня також документи органів церковної влади, релігійних і громадських 
організацій, приватних підприємств і організацій, які діяли на терито-
рії країни, а також документи колишніх окупаційних органів. окремий 
пункт декрету визначив обов’язком усіх державних архівів збирати і 
зберігати рукописні пам’ятки різного характеру, які стосувалися куль-
тури, історії, внутрішніх і зовнішніх відносин Польської держави. 

Позбавлена права здійснювати адміністративне керівництво фон-
дами, вилучених з її підпорядкування архівів, державна архівна служба 
Польщі була наділена при цьому стосовно них досить широкими конт-
рольно-наглядовими функціями. За порозуміння і за згодою міністра 
віросповідань й освіти та інших міністрів вона могла проводити пере-
вірки недержавних архівів щодо їх наукової і технічної діяльності, ви-
являючи у них відповідні недоліки та надаючи необхідні рекомендації 
і допомогу для усунення цих недоліків. Це положення поширювалося 
також на приватні архівні збірки. Відділ державних архівів надавав їх-
нім власникам методичні рекомендації щодо зберігання і реставрації 
архівних документів. до його обов’язків входило збирання відомостей 
про архівні збірки й документи, які залишалися без належного нагляду 
й перебували під загрозою знищення, та передача їх на тимчасове (а 
за потреби і постійне) зберігання до державних архівів. Такі ж функції 
було покладено на Відділ з виявлення і повернення з-за кордону до 
Польщі архівних документів, які з’явилися у результаті діяльності поль-
ських або окупаційних органів влади, що раніше діяли на її території2. 
Наведені факти не лише свідчили про високий рівень усвідомлення і 
розуміння центральною владою міжвоєнної Польщі важливості усіх без 
винятку архівних документів незалежно від їх походження та форми 
власності на них як джерел цінної інформації і культурно-історичних 
пам’яток, а відтак визнання нею потреби і готовності вироблення єди-
ної державної політики стосовно спільного архівного фонду республі-
ки з метою його збереження і примноження, але фактично створювали 
правові основи для реалізації цієї політики на практиці. Поглибленню 
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централізації архівної справи, як і подальшому посиленню державного 
чинника в управлінні архівною галуззю країни, зокрема в організації 
й керівництві її архівним фондом, тоді ще перешкоджали особливості 
суспільно-політичного устрою Польщі, який перешкоджав надмірному 
втручанню держави у діяльність самоврядних, церковних, громадських 
і приватних структур, надаючи останнім право самостійно створювати 
й вести свої архіви й архівні підрозділи. 

Започаткованій у міжвоєнний період реформі архівної справи щодо 
другої світової війни під впливом докорінних суспільно-політичних 
перетворень було надано у Польщі нового, ще сильнішого імпульсу. 
Проголошення Польської Народної Республіки та утвердження у ній 
соціалістичного устрою визначили тенденції розвитку її архівної сис-
теми у другій половині ХХ ст. Вони полягали в реорганізації архівної 
справи на основі принципів і методів марксистсько-ленінської методо-
логії та у відповідності з новим суспільно-політичним й адміністратив-
ним устроєм країни. Архівні установи з їхніми фондами підлягали на-
ціоналізації, підходи до організації архівної справи – уніфікації, а сама 
державна політика в архівній сфері – централізації. Природно, що орі-
єнтиром і взірцем для наслідування для польських урядових, наукових 
й архівних кіл став на той час уже майже 30-річний радянський досвід 
архівного будівництва3. 

Робота над новим архівним законодавством розпочалася у Польщі 
у 1946 р. Тоді її архівістами було розроблено й подано на розгляд новий 
проект декрету про державні архіви. Враховуючи радянський архівний 
досвід, він передбачав два принципові нововведення: 1) створення ор-
ганізованої за ієрархічним принципом і на основі територіально-адмі-
ністративного поділу країни мережі державних архівів із централізова-
ним керівництвом цією мережею та документами, які в ній зберігалися; 
2) здійснення державною архівною службою та її органами нагляду й 
контролю за організацією і діяльністю архівних підрозділів державних 
установ, підприємств й організацій із наділенням її винятковими по-
вноваженнями надавати їм дозволи на знищення документів тимчасо-
вого зберігання. окрім цього, проект декрету вводив у польське архів-
не право два нових поняття: “державний архівний фонд” (państwowy 
zasób archiwalny) та “архівні матеріали” (materiały archiwalne)4. 

Наступним важливим етапом у реформуванні повоєнної архівної 
системи Польщі стала архівна конференція, яка відбулася у вересні 
1948 р. у рамках Сьомого з’їзду польських істориків у Вроцлаві. На 
ній було сформульовано й подано на обговорення положення норма-
тивного акту, який мав реорганізувати архівну справу відповідно до 
нових суспільно-політичних й економічних умов. В його основу було 
покладено принцип централізації і неподільності архівних фондів, що 
передбачав зосередження в державних архівах архівних документів, які 
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мали наукове, політичне і поточне практичне значення. Усі ці докумен-
ти незалежно від часу їх створення і місця зберігання разом повинні 
були утворювати єдине ціле – державний архівний фонд. керівництво 
цим фондом та всією державною архівною службою Польщі мав здій-
снювати спеціально уповноважений орган виконавчої влади – Головна 
дирекція архівів5. опрацьований на підставі виголошених на конферен-
ції тез і пропозицій проект закону складався приблизно із ста статей, 
які охоплювали майже увесь спектр архівної проблематики. Згодом від 
нього змушені були відмовитися і зосередитися на підготовці нової 
версії архівного декрету, в якому лише у загальних рисах мали бути 
прописані основні принципи організації архівної справи та діяльності 
архівів в умовах соціалістичної дійсності.

Період активного реформування архівної галузі Польщі і водночас 
закріплення на законодавчому рівні фактичних змін, які відбулися у 
ній ще у перші повоєнні роки, припав на 1950-ті рр. Усе розпочало-
ся з ухвалення 29 березня 1951 р. декрету про державні архіви6. Він 
не лише запровадив нові засади організації архівної справи, а й вза-
галі став базовим документом усього повоєнного польського архівного 
права. Усі наступні нормативно-правові акти у тому числі й Закон про 
Національний архівний фонд та архіви від 14 липня 1983 р. лише роз-
ширили й конкретизували викладені у ньому тези7. Хоча за початковим 
задумом законотворців декрет мав створити умови для впровадження у 
Польщі соціалістичної моделі архівного будівництва на зразок тої, що 
вже роками існувала в СРСР, він започаткував період творення її архі-
вістами власних оригінальних організаційних і методичних концепцій.

основним нововведенням декрету була централізація державної 
політики Польщі в архівній сфері. для її проведення створювався під-
порядкований безпосередньо Голові Ради міністрів центральний орган 
виконавчої влади – Головна дирекція державних архівів. На момент 
ухвалення декрету Польща була єдиною державою серед усіх країн со-
ціалістичного табору, в якій державна архівна служба отримала статус 
центрального відомства з широкими міжвідомчими повноваженнями8. 
Йому підпорядковувалася мережа державних архівів, яку утворювали 
архіви трьох рівнів: центральні (у Варшаві), воєводські й повітові. Ще 
одним не менш фундаментальним нововведенням декрету було запо-
зичене ним з радянської архівної справи поняття “державний архівний 
фонд”, яке стало основоположним принципом всієї сучасної польської 
архівістики9. Збирання архівних документів і комплектування ними 
цього фонду, їх облік, опрацювання, зберігання і використання стало 
основним завданням державної архівної служби та її органів. окрім 
цього, вони повинні були здійснювати нагляд і контроль за створенням 
і зберіганням документів державного архівного фонду (далі – дАФ) 
в державних установах, підприємствах і організаціях та за діяльніс-
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тю архівних підрозділів цих інституцій. до того часу між державни-
ми архівами й архівними підрозділами не існувало сталого зв’язку, а 
тому документи передавалися на зберігання до архівів нерегулярно. З 
прийняттям декрету архівна служба отримала змогу контролювати всі 
етапи процесу формування її архівних фондів – від створення і надхо-
дження архівних документів на тимчасове зберігання до архівних під-
розділів установ, підприємств і організацій до передачі їх на постійне 
зберігання до державних архівів. Це революційне рішення поклало по-
чаток нового етапу у діяльності польських архівів10. Головній дирекції 
державних архівів було доручено здійснювати централізоване керівни-
цтво усіма державними архівними установами та їхніми фондами. Це 
положення, щоправда, не поширювалося на архівні установи, які пере-
бували у структурі трьох міністерств – національної оборони, громад-
ської безпеки (пізніше – внутрішніх справ) і закордонних справ. Вну-
трішню організацію, сферу й порядок діяльності цих установ, а також 
умови користування документами, які в них зберігалися, визначали ке-
рівники згаданих відомств за погодженням із Головою Ради міністрів. 

декретом про державні архіви Польська Народна Республіка од-
нією з перших серед усіх соціалістичних країн визначила поняття 
“архівні матеріали” повноцінною правовою категорією, а самі архівні 
документи об’єктом правових відносин. У 1950–1960-х рр. це понят-
тя вживалося у широкому значенні й охоплювало усі документи, що 
зберігалися в архівних підрозділах установ, підприємств й організацій 
незалежно від того чи вони підлягали знищенню, чи мали передаватися 
на постійне зберігання до державних архівів. На означення документів, 
які зберігалися в цих архівах і таким чином формували дАФ, вжива-
лося прийняте ще у довоєнній польській архівістиці збірне поняття – 
archiwalia11. 

окрема постанова Ради міністрів від 26 квітня 1952 р. дала роз’яс-
нення поняттю “державний архівний фонд” і визначила склад його до-
кументів12. Під ним слід було розуміти сукупність усіх архівних до-
кументів країни, які мали суспільне, політичне, економічне й наукове 
історичне значення. З точки зору видової приналежності ними могли 
бути різноманітні офіційні документи, книги, письмова документація, 
карти й плани, фото і фонографічні матеріали, а також інші документи 
незалежно від змісту, форми, техніки, часу й способу їх створення, а 
також місця зберігання13. У складі дАФ було виокремлено дві групи до-
кументів. до першої з них належали документи центральних і місцевих 
органів державної влади й адміністрації, колишніх органів місцевого 
самоврядування (ліквідоване у 1950 р.), керівних органів господарсько-
го й професійного самоврядування, державних і комунальних підпри-
ємств й організацій, банківських установ, громадських і культурних 
товариств й організацій, а також ліквідованих приватних підприємств. 
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другу групу утворювали документи, що були результатом діяльності 
органів державної влади й адміністрації, а також інституцій іноземних 
держав, які у минулому функціонували на території Польської держави 
у її повоєнних кордонах, якщо тільки їхня діяльність стосувалася її зе-
мель. Складовою частиною дАФ оголошувалися також документи на-
ціоналізованої великої земельної власності та польських родів і родин, 
які відіграли визначну роль в історії Польщі. Згідно з постановою, усі 
документи дАФ мали зберігатися у державних архівах. Ця норма не 
поширювалася на документи політичних партій і організацій, керівни-
цтво якими здійснювали відповідні партійні органи.

Нова постанова Ради міністрів від 19 лютого 1957 р., як і попе-
редня, не давала чіткого визначення поняттю “державний архівний 
фонд” (таким і надалі вважалася сукупність архівних документів краї-
ни, які мали суспільне, політичне, економічне й наукове історичне зна-
чення), лише конкретизувала й розширила його зміст14. Зазнав деяких 
змін також обсяг самого поняття “архівні документи”. окрім докумен-
тальних матеріалів на паперових носіях (документів офіційного похо-
дження, письмової документації, книг, листування, фінансової, техніч-
ної і статистичної документації, карт і планів незалежно від техніки їх 
виконання), ними могла бути також будь-яка документація, створена 
механічним способом (фотографії, фільми, звукозаписи тощо)15. 

Усі документи, які складали дАФ, згідно з постановою від 1957 р. 
поділялись на дві групи. В основі такого поділу було покладено фор-
маційний підхід, вихідним критерієм якого була належність архівних 
документів до двох різних, з позицій тодішнього режиму, історичних 
епох: феодально-буржуазної та соціалістичної. У рамках кожної групи 
документи за інституційним й особовим походженням поділялися на 
підгрупи. до першої групи належали документи, які відклалися після 
22 липня 1944 р. (прийнята офіційною історіографією дата зароджен-
ня Польської Народної Республіки). Вона складалася з двох підгруп. 
Першу з них складали документи, які були результатом діяльності 
юридичних осіб: органів державної влади й адміністрації; колишніх 
органів місцевого самоврядування; судових органів; державних і кому-
нальних підприємств, установ й організацій; військових частин і фор-
мувань; виробничих і професійних спілок; політичних і громадських 
організацій; наукових, освітніх, культурних і мистецьких закладів; лік-
відованих приватних підприємств; польських інституцій, які діяли за 
кордоном. другу підгрупу утворювали документи відомих державних і 
громадських діячів Польщі, а також представників її науки, літератури 
і мистецтва. до другої групи належали документи починаючи від най-
давніших часів до 22 липня 1944 р. Вона складалася з трьох підгруп. 
до першої підгрупи належали документи, які виникли в результаті 
діяльності юридичних осіб: органів державної влади й адміністрації; 
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органів станового, територіального, професійного й господарського 
самоврядування; судових органів; державних підприємств, установ й 
організацій; фінансово-кредитних установ; військових частин і форму-
вань; кооперативних, професійних, громадських і приватних організа-
цій; наукових, освітніх, видавничих, культурних і мистецьких закладів; 
польських інституцій, які функціонували за кордоном. другу підгрупу 
утворювали документи магнатських і шляхетських родів, їхніх маєтків 
та підприємств, які перейшли у державну власність. У третю підгрупу 
було виділено документи визначних державних і громадських діячів, 
представників науки, літератури й мистецтва, які перебували у влас-
ності держави. окрім двох основних, розділених хронологічно груп 
документів, в окрему, третю, групу було віднесено документи органів 
державної влади, організацій та інституцій інших держав, а також оку-
паційних військових частин і формувань, які колись функціонували на 
території Польської держави у її повоєнних кордонах.

Згаданий поділ дАФ Польщі на декілька хронологічно-тематичних 
груп був суто декларативним та мав лише теоретичне значення. На 
практиці він майже не вплинув на організацію архівної справи. Право-
вий статус і значення виділених у постанові груп документів уже через 
самий факт їх належності до дАФ були однаковими. При організації 
системи й мережі державних архівів та визначенні їх профілю і харак-
теру діяльності було враховано насамперед адміністративно-територі-
альний принцип, а не періодизацію документів, які в них зберігалися. 
Запропонований поділ документів дАФ створював підстави для закрі-
плення на законодавчому рівні відмінних умов та порядку доступу й 
користування різними групами його документів. Централізоване керів-
ництво дАФ здійснювала Головна дирекція державних архівів. 

Постановою було визначено порядок і механізм формування дАФ 
документами, які створювалися після 1944 р. (документи до 1944 р. 
становили історичний фонд архівів). Усі документи повинні були тим-
часово зберігатися в архівних підрозділах установ, підприємств і орга-
нізацій, в яких були створені, після чого документи дАФ передавалися 
на постійне зберігання до державних архівів, у зоні комплектування 
яких перебували, а інші документальні матеріали, які не надходили до 
фонду, після втрати свого практичного значення підлягали відбору й 
знищенню. Право визначати такі документи і надавати дозволи на їх 
знищення мали Головна дирекція державних архівів та підпорядкова-
ні їй центральні й воєводські державні архіви. На прохання окремих 
інституцій, таких як Польська академія наук, вищі навчальні заклади, 
музеї і бібліотеки, дирекція могла надати їм дозвіл на тривале збері-
гання у їхніх архівах й архівних підрозділах документів дАФ. Як скла-
дова частина цього фонду у польській архівній справі з’явилося понят-
тя powierzony zasób archiwalny (дослівно – довірений архівний фонд). 
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Установи, яким було доручено його зберігання, називалися archiwa z 
powierzonym zasobem archiwalnym16. Терміни зберігання документів в 
таких архівах визначали міністри та керівники відомств, у структурі 
яких вони діяли. Постановою Ради міністрів від 30 грудня 1958 р. Го-
ловна дирекція державних архівів та її органи втратили надане їм по-
передніми актами право здійснювати керівництво й нагляд за докумен-
тами дАФ, які зберігалися у відділах рукописів наукових бібліотек або 
були створені в результаті їхньої діяльності. Водночас державна архів-
на служба повинна була вести централізований облік цих документів17.

Після реформування у 1950-х рр. архівної галузі Польщі увесь її ар-
хівний фонд було поділено на дві частини – дАФ та архівні документи, 
які не входили до його складу або, умовно кажучи, недержавний архів-
ний фонд. За походженням, правовим статусом і юрисдикційною під-
порядкованістю його документів дАФ структурно не був однорідним 
суцільним документальним комплексом та складався з таких частин: 
1) архівний фонд державних архівів, підпорядкованих Головній дирек-
ції державних архівів. Він складався з документів, які в них зберігалися, 
а також документів, які зберігалися в архівних підрозділах державних 
підприємств, установ й організацій та мали передаватися на постійне 
зберігання до державних архівів; 2) архівні фонди державних інститу-
цій, які користувалися правом постійного зберігання створених у них 
документів (ПАН, Головне статистичне управління та вищі навчальні 
заклади); 3) архівні фонди міністерств національної оборони, внутріш-
ніх і закордонних справ. Формально вони належали до дАФ, хоча не 
підпорядковувалися державній архівній службі Польщі. для порівнян-
ня – в СРСР архівні фонди правоохоронних і силових структур закри-
того типу взагалі не підпадали під трактування дАФ, а тому фактично 
становили своєрідний “позадержавний” архівний фонд; 4) архівні фон-
ди політичних партій і організацій: правлячої Польської об’єднаної ро-
бітничої партії, об’єднаної народної партії та демократичної партії. Їх 
було вилучено з-під контролю державної архівної служби й підпоряд-
ковано відповідним партійним органам. Як і у випадку з архівним фон-
дом кПРС, комплектування і використання партійних архівних фондів 
у Польщі регламентувалися внутрішніми партійними нормативними 
документами й інструкціями. Слід однак зазначити, що на відміну від 
радянської архівної системи, у польській повоєнній архівістиці не існу-
вало поняття окремого партійного архівного фонду; 5) рукописи й інші 
документи архівного характеру, які зберігалися у відділах рукописів 
деяких наукових бібліотек і музеїв та наукових інституціях (Військо-
вий історичний інститут, Єврейський історичний інститут, Головна ко-
місія дослідження гітлерівських злочинів у Польщі). Усі їхні архівні 
збірки, хоча не підпорядкувалися державній архівній службі Польщі, 
перебували в неї на централізованому обліку.
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декрет про державні архіви від 1951 р. та ухвалені на його під-
ставі три постанови про державний архівний фонд від 1952, 1957 та 
1958 рр. започаткували новий період в історії архівної справи Польщі. 
Визначені ними принципи і поняття стали основою для розвитку на-
ціональної архівної системи Польщі у наступні роки. Водночас вони 
не змогли охопити всіх аспектів архівної проблематики. В умовах по-
воєнного часу основний акцент у них було зроблено на структурі й 
організації державної архівної служби. Проблема архівних документів, 
зокрема забезпечення їх правового захисту, порушувалася у цих актах 
лише побіжно. Відкритим залишалося питання правового статусу доку-
ментів, які, згідно із законодавством, не підпадали під категорію дАФ, 
однак як з інформаційної точки зору, так і їх культурної й історичної 
цінності мали значне суспільне й наукове значення. до таких, зокрема, 
належали численні архівні збірки монастирів, церковних громад і ре-
лігійних організацій, які мали свою власну розбудовану децентралізо-
вану не підпорядковану державній архівній службі мережу архівів, та 
документи громадських організацій і фізичних осіб. Вирішення осно-
вних організаційних проблем водночас з інтенсивним розвитком архів-
них процесів вже незабаром змусило польських архівістів переглянути 
чинне законодавство та переосмислити існуючі підходи до організації 
архівної справи. до цього спонукали й фактичні зміни, які відбулися в 
архівній галузі країни, та, відповідно, спричинений ними стан архівів 
у 1960–1970-х рр. Ці зміни не відповідали, а в деяких моментах навіть 
суперечили архівному законодавству 1950-х рр. особливо відчутно й 
гостро ці суперечності виявилися після ухвалення у 1962 р. Закону про 
охорону культурних пам’яток та музеї. Згідно з ним, архівні документи 
розглядалися як пам’ятки культури й потрапляли до переліку культур-
них цінностей, які підлягали правовому захисту з боку держави. Це од-
наковою мірою стосувалося усіх архівних документів незалежно від їх 
походження, форми власності, а також юрисдикційної приналежності. 
Відтак під державний захист потрапляли не згадані в архівному кодек-
сі документи церков і монастирів, громадських організацій і фізичних 
осіб. Розглядаючи архівні документи у контексті їх суспільної, куль-
турної й історичної цінності, згаданий закон розширив їх правове трак-
тування, вказавши при цьому на обмеженість прийнятого у польському 
архівному праві поняття дАФ18.

14 липня 1983 р. після майже двадцяти років плідної праці над 
удосконаленням нормативної бази архівної справи Сейм Польської На-
родної Республіки ухвалив Закон про Національний архівний фонд та 
архіви19. Ним було визначено нові засади організації архівної справи 
в країні20. На відміну від архівного кодексу, який він змінив, основну 
увагу в законі було приділено не архівним установам, їхній структурі й 
організації діяльності, а об’єкту цієї діяльності – архівним документам. 
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квінтесенцією акту, врешті як і всієї архівної системи, стало поняття 
“Національного архівного фонду” (narodowy zasób archiwalny). Відпо-
відно до змісту й структури НАФ було визначено систему державних 
архівів та завдання і порядок діяльності архівних установ. основні по-
ложення закону, зокрема щодо введення поняття НАФ, збігалися, а в 
багатьох моментах навіть наслідували французький архівний закон від 
1979 р.21 

Згідно з визначенням, поданим у редакції закону від 1983 р., НАФ 
складався з документів, які були цінним джерелом історичної інфор-
мації про функціонування Польської держави, органів її державної 
влади і державних установ, її зв’язків з іншими державами; розвиток 
суспільного й економічного життя, діяльність політичних, громад-
ських, господарських, професійних і релігійних організацій; розвиток 
науки, культури і мистецтва. З 1998 р. після відновлення у Польській 
республіці місцевого самоврядування до складу її НАФ було зарахо-
вано документи, які містили цінну інформацію про діяльність органів 
місцевого самоврядування та його інституцій22. документами НАФ мо-
гли бути будь-яка письмова документація, кореспонденція, фінансова, 
технічна й статистична документація, карти, плани, фотографії, фільми, 
мікрофільми, відео й звукозаписи та інша документація незалежно від 
часу і способу її створення. Бурхливий розвиток у 1990-х – на почат-
ку 2000-х рр. сучасних інформаційних технологій та спричинене ним 
впровадження і застосування державними й недержавними інституці-
ями у їхній діяльності систем електронного документообігу сприяли 
розширенню видових рамок документів, які формували НАФ. Так, згід-
но із Законом від 17 лютого 2005 р. про інформатизацію діяльності 
суб’єктів, які виконують державні функції, до складу НАФ увійшли 
також електронні документи23. Усі документи НАФ Польщі підлягають 
постійному зберіганню. Загальний нагляд за ними спершу здійснював 
міністр науки, вищої освіти й техніки Польщі (з 1996 р. – міністр на-
вчання) через керівника державної архівної служби — головного ди-
ректора державних архівів24. У 2000 р. цю функцію перебрав на себе 
міністр культури й охорони національної спадщини25.

Важливим нововведенням закону, яке мало далекосяжні наслідки, 
був погляд на архівні документи з точки зору їх власного правового 
статусу, правового статусу їхніх творців, а також форми власності на 
них. Згідно з ним, весь НАФ Польщі було поділено на дві частини: дер-
жавний архівний фонд (państwowy zasób archiwalny) та Недержавний 
архівний фонд (niepaństwowy zasób archiwalny). За визначенням дАФ 
спершу мав формуватися з документів, які були результатом діяльності 
державних органів влади, підприємств і організацій; іноземних органів 
державної влади й адміністрації, інституцій і організацій, релігійних 
громад та окупаційних військових частин і підрозділів за умови, якщо 
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на момент ухвалення закону згадані документи були на території Поль-
щі. У 1998 р. до складу дАФ було внесено також документи місцевого 
самоврядування. окрім документів власне державного походження, до 
дАФ можуть належати документи, що виникли у результаті діяльності 
недержавних інституцій і організацій та фізичних осіб, але за умови, 
що ці документи перейшли у власність держави внаслідок операцій ку-
півлі-продажу, дарування й іншим законним шляхом, наприклад, че-
рез заповіт, або ж у випадку припинення існування (юридична особа) 
чи смерті (фізична особа) їх творця чи власника. Складовою частиною 
дАФ є також документи усіх перелічених вище груп, що перебувають 
за межами Польщі в іноземних інституціях, однак на підставі міжна-
родного архівного права та прийнятої практики мають бути їй повер-
нуті. 

керівництво дАФ Польщі здійснює головний директор державних 
архівів. до 1989 р. поза сферою його повноважень перебували доку-
менти дАФ, які зберігалися в архівах міністерств національної обо-
рони, внутрішніх та зовнішніх справ, а також органів найвищої влади 
Польської Народної Республіки – Сейму та Ради держави. Вони підпо-
рядковувалися відповідним міністрам та керівникам канцелярій Сейму 
й Ради. остання у 1989 р. припинила своє існування, передавши свої 
повноваження Президенту республіки, документи адміністрації якого, 
так само як і Сенату, теж було вилучено з-під контролю державної ар-
хівної служби26. З поваленням у Польщі комуністичного режиму та по-
будовою в країні демократичного устрою істотно збільшилася кількість 
адміністративно незалежних від головного директора державних архі-
вів структур порівняно з попереднім періодом. У 1996 р. з-під його на-
гляду вийшла Служба охорони держави, керівництво документами якої 
передано її начальнику27. У 2002 р. на базі служби було створено два 
нові органи з розділеними функціями – Агентство внутрішньої безпеки 
та Агентство зовнішньої розвідки. Їхні архіви було підпорядковано ке-
рівникам цих агентств28. У 1998 р. з підпорядкування головного дирек-
тора державних архівів було вилучено архівні документи Інституту на-
ціональної пам’яті – комісії переслідування злочинів проти польського 
народу, які перейшли у відання голови цього інституту29. У 2000 р. 
архівні документи Сенату та адміністрації Президента було передано 
в управління керівників їхніх канцелярій30. У 2003 р. центральна дер-
жавна архівна служба вийшла з-під контролю над архівами фінансових 
і податкових органів31. У 2006 р. цей перелік поповнився Центральним 
антикорупційним бюро32, у 2007 р. – Бюро національної безпеки33, у 
2009 р. – Радою міністрів Польщі34 та органами у боротьбі з відмиван-
ням коштів й фінансуванням тероризму35. 

діяльність у сфері дАФ, яка полягає у збиранні, обліку, зберіганні, 
опрацюванні й використанні його документів та проведенні інформа-
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ційної політики в архівній сфері, здійснює мережа державних архівів. 
З 1983 до 2000 р. її утворювали архіви чотирьох видів: 1) архіви дер-
жавної архівної служби під керівництвом головного директора держав-
них архівів; 2) державні архіви, які не підпорядковувалися головному 
директору державних архівів; 3) архівні підрозділи державних інсти-
туцій, а з 1998 р. ще й органів місцевого самоврядування; 4) архів ко-
мітету у справах радіо й телебачення. мережа охоплювала всі архіви, 
в яких зберігалися документи дАФ. окрім них, роботу з документами 
фонду проводили інституції, яким головний директор державних ар-
хівів доручив зберігання архівних документів, та державні бібліотеки 
й музеї, в яких зберігалися документи дАФ. до перших надалі нале-
жали ПАН з регіональними відділеннями, вищі навчальні заклади та 
Головне статистичне управління. На початку 1990-х рр. в Польщі було 
ліквідовано партійні архіви, а їхні фонди передано на зберігання до 
місцевих державних архівів36. Внаслідок ліквідації у 1993 р. комітету у 
справах радіо й телебачення та передачі його документів і документів 
державної організації “Польське радіо і телебачення” Архіву технічної 
документації у Варшаві і місцевим державним архівам та акціонерним 
товариствам “Телебачення польське” й “Радіо польське” у 2000 р. архів 
комітету було вилучено з мережі державних архівів37. 

У результаті суспільно-політичних перетворень і адміністративних 
реформ кінця 1980-х – 1990-х рр. станом на середину 2011 р. структура 
дАФ Польщі як складової частини НАФ мала такий вигляд: 1) архів-
ний фонд центральних і місцевих архівів, підконтрольних головному 
директору державних архівів38; 2) архівний фонд державних архівів, 
який у зв’язку з особливим статусом творців його документів та їх 
специфічним характером не підпорядковується головному директору 
державних архівів. Порівняно з періодом, який передував ухвален-
ню архівного закону, перелік цих архівів значно розширився. окрім 
архівів трьох міністерств – національної оборони, внутрішніх та зо-
внішніх справ, – до них належать або у різні роки належали: архіви 
Ради держави (до 1989 р.) й Сейму, Сенату й адміністрації Президента 
республіки (з 1989 р.), Служби охорони держави (1996–2002 рр.), Ін-
ституту національної пам’яті – комісії з розслідування злочинів проти 
польського народу (з 1998 р.), Агентств внутрішньої безпеки й зовніш-
ньої розвідки (з 2002 р.), фінансових і податкових органів (з 2003 р.), 
Центрального антикорупційного бюро (з 2006 р.), Бюро національної 
безпеки (з 2007 р.), Ради міністрів та органів з боротьби з відмиван-
ням коштів й фінансуванням тероризму (з 2009 р.). Своєю діяльністю 
вони охоплюють територію всієї країни, комплектуються докумен-
тами структур, при яких створені й функціонують, та підпорядкову-
ються центральному керівництву згаданих структур. Після закінчення 
50-річного терміну з моменту створення документів, які в них збері-
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гаються, останні підлягають обов’язковій передачі на постійне збері-
гання до центральних державних архівів; 3) архівний фонд архівних 
підрозділів органів державної влади, державних підприємств, установ 
й організацій, а з 1998 р. також органів місцевого самоврядування, які 
виступають джерелами комплектування для архівів державної архівної 
служби. Архівним підрозділам заборонено зберігати історичні фонди; 
4) архівний фонд державних установ й інституцій, яким з огляду на 
характер їхньої діяльності й історичні традиції дозволено постійне або 
довготривале зберігання в себе створених ними архівних документів й 
історично сформованих збірок. В даному випадку мова йде фактично 
про архівні підрозділи інституцій із постійним складом документів. до 
них належать ПАН, Головне статистичне управління та вищі навчальні 
заклади; 5) збірки рукописів державних бібліотек і музеїв, які збирають 
і зберігають документи архівного характеру та виконують щодо них 
функції державних архівів, хоча й не підпорядковуються державній ар-
хівній службі. 

Недержавний архівний фонд спершу утворювали архівні доку-
менти, які не були власністю державних органів й інституцій. Зго-
дом ним стали вважати документи, які не входять до складу дАФ39. 
Він поділяється на облікований (ewidencjonowany) та необлікований 
(nieewidencjonowany). З метою охорони документів цього фонду до 
2007 р. головним директором державних архівів і державними архіва-
ми вівся їх окремий реєстр. Облікований недержавний архівний фонд 
складається з документів, які з’явилися в результаті діяльності полі-
тичних партій й організацій, кооперативних і громадських організацій, 
костелів і релігійних громад, а також інших недержавних інституцій. 
Архівні документи цих інституцій, окрім костелів і релігійних спіль-
нот, раніше входили до складу дАФ. Внесення їх до складу Недержав-
ного архівного фонду було одним із ключових нововведень закону, а у 
випадку з документацією релігійних організацій виявом централізації 
архівної справи. У разі ліквідації або припинення діяльності недержав-
них інституцій їхні документи стають власністю держави, вносяться до 
складу дАФ та за рішенням головного директора державних архівів 
передаються на постійне зберігання до одного з державних архівів. 
особи, в яких зберігаються документи облікованого недержавного ар-
хівного фонду, можуть передавати їх у власність держави або на депо-
новане зберігання у державні архіви.

Недержавні інституції зобов’язані забезпечувати облік і зберіган-
ня документів облікованого недержавного архівного фонду, які в них 
зберігаються. Разом із тим їм дозволяється самостійно визначати пра-
вила й порядок доступу до них і користування ними. Законом їм також 
було надано право зберігати у себе архівні збірки, які відклалися у них 
історично. Прикладом зберігання у Польщі недержавними інституція-
ми значних за обсягом і важливих за значенням історичних архівних 
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фондів є численні церковні й монастирські архіви. Архіви недержавних 
інституцій співпрацюють із державною архівною службою в рамках 
окремих договорів, укладених між керівними органами цих інституцій 
і міністром, відповідальним за державну політику в архівній сфері. 

Необлікований недержавний архівний фонд утворюють архівні до-
кументи, які виникли внаслідок діяльності фізичних осіб та є їх влас-
ністю або їхніх спадкоємців. Це право власності обмежується єдиною 
забороною несанкціонованого вивезення документів за кордон. Необлі-
кований недержавний архівний фонд становить єдину групу докумен-
тів НАФ, які не підлягають внесенню до складу дАФ. Вони можуть 
бути об’єктами операцій купівлі-продажу або дарування та передава-
тися власниками до державних архівів на депоноване зберігання. до 
2007 р. за поданням їх власників або користувачів та на підставі від-
повідного рішення директора державного архіву документи Необліко-
ваного недержавного архівного фонду як і документи недержавних ін-
ституцій могли вноситися до реєстру Недержавного архівного фонду. 
Тоді ж було скасовано низку норм із початкової редакції закону, які 
зобов’язували власників або користувачів внесених до цього реєстру 
документів забезпечити їх належне збереження, зокрема: оберігати їх 
від знищення і фізичного пошкодження; повідомляти державний архів 
про випадки, які можуть мати негативний вплив на стан й умови збері-
гання архівних документів; повідомляти державний архів про передачу 
іншій особі права власності на документи. директорів архівів також 
було позбавлено права у разі виникнення загрози знищення, пошко-
дження чи вивезення за кордон внесених у реєстр документів приймати 
рішення про їх вилучення у їхніх власників та передачу на тимчасове 
зберігання до архіву до усунення несприятливих для них чинників40. 
держава фактично втратила усі механізми контролю документів НАФ, 
які перебували у приватній власності фізичних осіб. 

Уся документація, яка створюється у державних органах й інсти-
туціях та органах місцевого самоврядування, упродовж визначеного 
терміну зберігається в них, після чого архівні документи передаються 
на постійне зберігання до державних архівів, а неархівна документація 
підлягає видаленню, а потім знищенню. окрім практичного, цей пункт 
закону мав також важливе правове й теоретичне значення, оскіль-
ки змінив попереднє трактування поняття “архівні матеріали”. Воно 
вживається лише стосовно документів, які мають історичну цінність, 
підлягають постійному зберіганню, а тому сукупно формують НАФ. 
Створена в державних органах й установах документація поділяється 
на дві категорії – архівні та неархівні документи. Політичні партії і 
організації, кооперативні і громадські організації, костели і релігійні 
спільноти та інші недержавні інституції мають право самостійно визна-
чати порядок роботи з власною документацією, зокрема здійснювати її 
поділ на архівну й неархівну. 
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Закон про Національний архівний фонд та архіви вперше в історії 
архівної справи Польщі створив правові засади для захисту архівних до-
кументів. Так, усі суб’єкти діяльності, які є джерелами комплектування 
дАФ, повинні забезпечувати належний облік, зберігання та захист від 
пошкодження, знищення або втрат документації, яка в них створюєть-
ся. При виконанні цих вимог вони мають керуватися затвердженими 
головним директором державних архівів спеціальними правилами й ін-
струкціями. Це не стосується державних органів й інституцій, архіви 
яких не підпорядковуються Головній дирекції державних архівів. Полі-
тичні партії й організації, кооперативні і громадські організації, косте-
ли і релігійні громади та інші недержавні інституції, які комплектують 
облікований недержавний архівний фонд, мають право на власний роз-
суд здійснювати облік, зберігання і захист створеної ними документа-
ції. Закон забороняє продаж архівних документів, які входять до скла-
ду дАФ та облікованого недержавного архівного фонду. об’єктами 
операцій купівлі-продажу можуть бути тільки документи Необліко-
ваного недержавного архівного фонду, які є власністю фізичних осіб. 
державній архівній службі законодавство гарантує пріоритетне право 
на придбання виставлених на продаж архівних документів. державні 
й недержавні інституції, в яких створюються або зберігаються архівні 
документи (а до 2007 р. ще й фізичні особи, які були власниками чи ко-
ристувачами внесених у реєстр документів облікованого недержавного 
архівного фонд), зобов’язані створювати належні умови для зберігання 
цих документів, запобігати їх пошкодженню, знищенню чи втраті, а 
в разі потреби забезпечити їх реставрацію. Закон забороняє вивіз за 
кордон документів НАФ. У випадках, коли цього вимагають державні 
чи приватні інтереси громадян, головний директор державних архівів 
може надати дозвіл на тимчасове вивезення архівних документів. 

одним із дієвих механізмів правового захисту документів НАФ 
від пошкодження, знищення, втрати, а також незаконного вивезення 
їх за кордон є передбачені законом санкції проти правопорушників. 
Так, за свідоме пошкодження чи знищення архівних документів осо-
бам, які безпосередньо відповідають за їх охорону й захист, загрожує 
позбавлення волі терміном до 3 років. За несвідоме вчинення таких дій 
порушник підлягає позбавленню волі або ж сплаті штрафу. Позбавлен-
ням волі терміном до 3 років караються також особи, які без відпо-
відного дозволу органів архівної влади вивозять архівні документи за 
кордон або вчасно їх не повертають. для осіб, які самі продають або 
сприяють продажу чи купівлі документів, які входять до складу НАФ, 
знаючи про їх подальше незаконне вивезення за кордон, передбачено 
позбавлення волі терміном до 3 років. За несвідоме вчинення згада-
них дій передбачено покарання у вигляді позбавлення волі або сплати 
грошового штрафу. Сплаті штрафу, а з 1998 р. ще й позбавленню волі, 
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підлягали особи, які як власники або користувачі внесених у реєстр не-
державного архівного фонду документів не оберігали їх від знищення 
або пошкодження, а також вчасно не повідомляли державний архів про 
обставини, які можуть мати негативний вплив на стан і умови зберіган-
ня архівних документів, про передачу прав власності чи користування 
архівними документами іншій особі та про зміну місцеперебування до-
кументів41. У 2007 р. цю норму було вилучено з закону42. 

Закон про Національний архівний фонд та архіви від 1983 р. під-
сумував декілька етапів поступального розвитку архівної системи не-
залежної Польщі та започаткував новий період в історії її архівістики, 
який характеризувався появою принципового нового поняття – Наці-
онального архівного фонду. З одного боку, воно акумулювало й син-
тезувало у собі увесь попередній багаторічний досвід і напрацювання 
у сфері архівного законодавства та теорії і практики архівної справи, 
з іншого, враховуючи суспільні потреби й національні інтереси в гу-
манітарній сфері, визначило подальший шлях розвитку архівної галузі 
Польщі, основним пріоритетом якої було визначено максимальне збе-
реження, активне примноження та якнайповніше використання усіх 
інформаційних ресурсів держави. Під впливом різноманітних суспіль-
но-політичних й адміністративних чинників впродовж останніх майже 
тридцяти років зміст й обсяг поняття НАФ, так само як і склад і струк-
тура цього фонду, неодноразово зазнавали якісних змін і доповнень. 
Незмінним увесь цей час залишався самий статус НАФ як базової пра-
вової категорії польського архівного законодавства та найвищої класи-
фікаційної архівної одиниці країни. 
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