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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 10 lutego 2005 r.

w sprawie okreÊlenia maksymalnej wysokoÊci op∏at za sporzàdzenie odpisu lub kopii dokumentacji 
o czasowym okresie przechowywania

Na podstawie art. 51o ust. 1 ustawy z dnia 14 lip-
ca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archi-

wach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1

ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 137,
poz. 1302, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 69.

§ 1. Podmioty, o których mowa w art. 51a ust. 1 i 2
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, które prowadzà dzia∏alnoÊç
w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej
i p∏acowej pracodawców o czasowym okresie prze-
chowywania, pobierajà op∏aty za sporzàdzenie odpisu
lub kopii przechowywanej dokumentacji — w wysoko-
Êci nie wy˝szej ni˝:

1) za sporzàdzenie kopii Êwiadectwa pracy — 17 z∏;

2) za sporzàdzenie kopii, z zastrze˝eniem pkt 3, inne-
go ni˝ Êwiadectwo pracy dokumentu z zakresu sto-
sunku pracy, w tym dokumentu potwierdzajàcego
wysokoÊç wynagrodzenia — 4 z∏;

3) za sporzàdzenie kopii ka˝dej karty kartoteki zarob-
kowej bàdê zasi∏kowej albo strony listy p∏ac — 4 z∏;

4) za sporzàdzenie odpisu Êwiadectwa pracy, za ka˝-
dà rozpocz´tà stron´ — 35 z∏;

5) za sporzàdzenie odpisu innego ni˝ Êwiadectwo
pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym
dokumentu potwierdzajàcego wysokoÊç wynagro-
dzenia, za ka˝dà rozpocz´tà stron´ — 8 z∏;

6) za sporzàdzenie odpisu skróconego wysokoÊci za-
robków na podstawie list p∏ac, za ka˝dà pozycj´
zestawienia (kwot´ wynagrodzenia rocznego albo
wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie prze-
pracowany w ciàgu roku) — 4 z∏.

§ 2. ¸àczna op∏ata od jednorazowo z∏o˝onego za-
mówienia nie mo˝e przekroczyç kwoty 200 z∏.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)
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———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Kultury z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie
okreÊlenia maksymalnej wysokoÊci op∏at za sporzàdzenie
odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie prze-
chowywania (Dz. U. Nr 135, poz. 1270), które traci moc
w dniu 22 lutego 2005 r. na podstawie art. 85 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1808).


