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On the XX turning point and the 21st century with important process occurring in the sphere of
functioning of the civil service, including the state archival service, there is a transformation to the
global information society, of which providing the free flow for information is a base in an electronic form. The development of electronic administration and becoming widespread are standing
the on-line documentation new challenges in collecting, taking over, protecting and making archival materials available before the state archival service. He/she requires not only a computer development of infrastructure and giving the essential provisions essential for the appropriate circulation
to the on-line documentation, but also preparing authors and archivists for assessing (of classifying
and classifying) of on-line documentation. New tasks are standing in the sphere of disseminating
archive information in an electronic form. Legal grounds for creating, the protection and correct
practical functioning of databases at national archives consist of two types of provisions: 1) general,
which constitutional bases are regulating you and civil rights, principles of operation of administration and public institutions and the process of the computerization of the public sector; 2) detailed –
of archival law which is resolving principles of archival activity. Databases are playing an important role in the computerization of national archives and disseminating archive information
amongst citizens. Still they are essential of action in favour of increasing their effectiveness and the
public application as part of the realization of the concept of development of the global information
society. Otherwise national archives and their users will be ruled out computer, when existing
solutions in implementing electronic administration and managing the on-line documentation will
remain on the margin of the worldwide process for the computerization.
Rafaã Galuba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii, ul. ģw. Marcin 78,
61-809 Poznaę, Poland.

Na przeãomie XX i XXI wieku waİnym procesem zachodzĈcym w sferze
funkcjonowania administracji publicznej, w tym takİe paęstwowej sãuİby
archiwalnej, jest transformacja do globalnego spoãeczeęstwa informacyjnego, którego podstawĈ jest zapewnienie swobodnego przepãywu informacji
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w formie elektronicznej. WiodĈcĈ rolč w tym procesie odgrywa budowa
elektronicznej administracji. Realizacja koncepcji elektronicznej administracji zapewni: 1) przeniesienie niektórych usãug publicznych na platformy
Ĥwiadczenia usãug elektronicznych, wykorzystujĈcych podpis elektroniczny, 2) standaryzacjč procedur zaãatwiania spraw w organach administracji
publicznej, 3) obieg dokumentów elektronicznych, 4) nowe metody dostčpu
do rejestrów publicznych; 5) rozwój polskich zasobów cyfrowych (np. archiwów i systemów informacji)1.
Budowa spoãeczeęstwa informacyjnego jest procesem dãugotrwaãym
i wielopãaszczyznowym. W ciĈgu kilku minionych lat powstaãy w Polsce
podstawy legislacyjne dla równoprawnego funkcjonowania dokumentu
elektronicznego z dokumentem papierowym. Niektóre normatywy bčdĈ
wymagaþ szybkich nowelizacji. Wiele z nich czeka na uchwalenie. Powaİnym wyzwaniem jest takİe stworzenie infrastruktury teleinformatycznej
niezbčdnej do upowszechnienia sič dokumentu elektronicznego oraz przeãamanie nieufnoĤci do bezpiecznego podpisu elektronicznego i dokumentu
elektronicznego. Naleİy takİe zmieniþ system zarzĈdzania administracji
instytucji publicznych, w których dominuje dokumentacja papierowa, aby
efektywnie wykorzystaþ obieg dokumentacji w postaci elektronicznej. Administracja i instytucje publiczne powinny zmieniþ takİe swoje zasady
funkcjonowania, aby dostosowaþ sič do rosnĈcych wymagaę ze strony
podmiotów gospodarczych i obywateli.
Rozwój administracji elektronicznej oraz upowszechnienie sič dokumentacji w postaci elektronicznej stawia nowe wyzwania przed paęstwowĈ
sãuİbĈ archiwalnĈ w zakresie gromadzenia, przejmowania, zabezpieczania
i udostčpniania materiaãów archiwalnych. Wymaga nie tylko rozbudowy
infrastruktury informatycznej i wydania przepisów niezbčdnych dla wãaĤciwego obiegu dokumentacji w postaci elektronicznej, lecz równieİ przygotowania twórców i archiwistów do wartoĤciowania (klasyfikowania
i kwalifikowania) dokumentacji w postaci elektronicznej. Nowe zadania
istniejĈ teİ w sferze upowszechniania informacji archiwalnej w formie elektronicznej.
W Rzeczypospolitej Polskiej proces budowy spoãeczeęstwa informacyjnego i administracji elektronicznej jest wyraĮnie spóĮniony w stosunku do
najbardziej rozwiničtych paęstw Ĥwiata oraz Unii Europejskiej2. Podstawy
_________________
1 Plan dziaãaę na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005-2006,
Warszawa 2004, s. 2; Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji spoãeczeęstwa informacyjnego do roku 2020, Warszawa 2005, s. 7-11,
14-19.
2 N. Beagrie, Narodowe inicjatywy w zakresie przechowywania cyfrowego, „Archeion” 2004,
t. 107, s. 47-116; K. Schmidt, Prace przygotowawcze do archiwizacji dokumentów elektronicznych –

Bazy danych w archiwach paęstwowych

195

prawne niezbčdne do informatyzacji sektora publicznego i gospodarki
opartej na wiedzy wprowadzono dopiero na poczĈtku XXI wieku. Normatywy ukazywaãy sič nieregularnie. Byãy wyraĮnie spóĮnione w stosunku do
potrzeb w zakresie nowoczesnego zarzĈdzania administracjĈ publicznĈ,
wãaĤciwej obsãugi postčpowaę administracyjnych oraz zaspokajania potrzeb informacyjnych podmiotów gospodarczych, naukowych i obywateli.
Podstawa prawna dla tworzenia, ochrony i prawidãowego funkcjonowania praktycznego baz danych w archiwach paęstwowych skãada sič
z dwóch rodzajów przepisów: 1) ogólnych, które regulujĈ podstawy konstytucyjne paęstwa i prawa obywatela, zasady funkcjonowania administracji
i instytucji publicznych oraz proces informatyzacji sektora publicznego;
2) szczegóãowych – prawa archiwalnego, które reguluje zasady dziaãalnoĤci
archiwalnej.
Podstawč legislacyjnĈ spoãeczeęstwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy i administracji elektronicznej stanowi Ustawa z dnia 18 wrzeĤnia 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.),
która wprowadziãa do polskiego prawa pojčcie podpisu elektronicznego.
Wedãug art. 5 ust. 2 tej ustawy dane w postaci elektronicznej opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym sĈ równowaİne pod wzglčdem
skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wãasnorčcznymi.
Dla budowy administracji elektronicznej najwaİniejsze znaczenie ma bezpieczny podpis elektroniczny, który musi speãniaþ trzy warunki: 1) jest
przyporzĈdkowany wyãĈcznie do osoby skãadajĈcej ten podpis; 2) jest sporzĈdzany za pomocĈ bezpiecznych urzĈdzeę sãuİĈcych do skãadania podpisu elektronicznego podlegajĈcych wyãĈcznej kontroli osoby skãadajĈcej
podpis elektroniczny; 3) jest powiĈzany z danymi, do których zostaã doãĈczony, w taki sposób, İe jakakolwiek póĮniejsza zmiana tych danych jest
rozpoznawalna (art. 3 ust. 2). Ustawodawca dzički powyİszej regulacji dostosowaã polski system prawny do wymagaę stawianych przez administracjč elektronicznĈ i prawo europejskie3.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o Ĥwiadczeniu usãug drogĈ elektronicznĈ (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) zdefiniowaãa dwa kolejne, waİne
dla rozwoju administracji elektronicznej terminy – system teleinformatyczny,
który zarzĈdza obiegiem i archiwizowaniem dokumentu elektronicznego,
oraz Ĥrodki komunikacji elektronicznej, które sãuİĈ do przesyãania dokumen________________

doĤwiadczenia australijskie i brytyjskie, „Archeion” 2004, t. 107, s. 117-148; E. Ketelaar, „Cyfrowe
İycie” w archiwum dla ludzi, „Archeion” 2004, t. 107, s. 149-160.
3 E. Wyrozumska, Elektroniczne oĤwiadczenie woli w ustawie o podpisie elektronicznym i po
nowelizacji kodeksu cywilnego, „PrzeglĈd Prawa Handlowego” 2003, nr 8, s. 45; K. Szaniawski,
T. KoĤcielny, Ustawa o podpisie elektronicznym: komentarz, Kraków 2003.
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tów elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,
np. mičdzy stronami postčpowania administracyjnego.
Nastčpnym waİnym normatywem w procesie tworzenia elektronicznej
administracji jest Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziaãalnoĤci podmiotów realizujĈcych zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565
ze zm.). Ustawodawca zdefiniowaã dokument elektroniczny, opierajĈc sič
wyãĈcznie na kryteriach techniczno-informatycznych, a nie informatycznym, prawnym i kancelaryjnym, jako stanowiĈcy odrčbnĈ caãoĤþ znaczeniowĈ zbiór danych uporzĈdkowanych w okreĤlonej strukturze wewnčtrznej i zapisany na informatycznym noĤniku danych (art. 3 ust. 2). Jest to
waİny zapis, poniewaİ do niego odwoãuje sič w art. 1 Ustawa z dnia
14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
2011 Nr 123, poz. 698 ze zm.; dalej: ustawa archiwalna z 1983 roku)
w zwiĈzku z definicjĈ materiaãów archiwalnych wchodzĈcych w skãad narodowego zasobu archiwalnego, które stanowiĈ czčĤþ dokumentacji przeznaczonej do wieczystego przechowywania.
Rozwój elektronicznej administracji musi uwzglčdniaþ równieİ przepisy prawa konstytucyjnego, ochronč praw obywateli, zabezpieczenie informacji niejawnej oraz prawa autorskie. W zakresie ochrony danych osobowych Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483
ze zm.) w art. 51 stwierdza, İe wãadze publiczne nie mogĈ pozyskiwaþ,
gromadziþ i udostčpniaþ innych informacji o obywatelach niİ niezbčdne
w demokratycznym paęstwie prawnym, a obywatel moİe zostaþ zobowiĈzany wyãĈcznie na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczĈcych
jego osoby. Ponadto kaİdy obywatel ma konstytucyjne prawo: 1) dostčpu
do dotyczĈcych go urzčdowych dokumentów i zbiorów danych; 2) İĈdaþ
sprostowania oraz usuničcia informacji nieprawdziwych, niepeãnych lub
zebranych w sposób sprzeczny z prawem (art. 51)4.
Szczegóãowe zasady i tryb gromadzenia oraz udostčpniania informacji
dotyczĈcych obywateli okreĤla Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Na jej podstawie kaİdy obywatel ma prawo do ochrony dotyczĈcych go danych osobowych (art. 1 ust. 1)5. Przetwarzanie danych osobowych, np. w bazach
dany lub systemie teleinformatycznym, moİe mieþ miejsce ze wzglčdu na:
1) dobro publiczne, 2) dobro osoby, której dane dotyczĈ, 3) dobro osób trzecich (art. 1 ust. 2). Do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych sĈ
zobowiĈzane: 1) paęstwowa sãuİba archiwalna, 2) twórcy materiaãów archiwalnych wchodzĈcych w skãad paęstwowego zasobu archiwalnego,
_________________

S. Sagan, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001, s. 78.
Za dane osobowe uwaİa sič kaİdĈ informacjč dotyczĈcĈ osoby fizycznej pozwalajĈcĈ na
okreĤlenie toİsamoĤci tej osoby (art. 6 ust. 1).
4

5
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3) twórcy dokumentacji osobowo-pãacowej, 4) instytucje przechowujĈce
dokumentacjč pãacowo-osobowĈ, 5) inni twórcy dokumentacji nie archiwalnej, w której wystčpujĈ dane osobowe, 6) podmioty realizujĈce zadania
publiczne oraz przetwarzajĈce dane osobowe w zwiĈzku z dziaãalnoĤciĈ
zarobkowĈ, zawodowĈ lub dla realizacji celów statutowych (art. 3).
Istotny wpãyw na zarzĈdzanie dokumentacjĈ i materiaãami archiwalnymi ma ustawodawstwo ogólnopaęstwowe dotyczĈce praw obywatelskich i zasad dostčpu do informacji publicznej. Ustawa z dnia 6 wrzeĤnia
2001 roku o dostčpie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze
zm.) daje obywatelowi prawo do bezpãatnego udostčpniania informacji
publicznej, która nie zostaãa zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Odmowa udostčpnienia informacji publicznej przez organ wãadzy publicznej nastčpuje w drodze decyzji, zgodnie z Kodeksem postčpowania
administracyjnego (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku, Dz.U. Nr 30, poz. 168,
art. 16)6.
Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.) przedmiotem
prawa autorskiego jest kaİdy przejaw dziaãalnoĤci twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleİnie od wartoĤci, przeznaczenia i sposobu wyraİenia, w tym równieİ bazy danych
speãniajĈce cechy utworu (art. 1 i 3)7.
Wedãug art. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych
(Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) ochronie okreĤlonej w przepisach podlegajĈ bazy danych8, z wyãĈczeniem baz danych speãniajĈcych cechy utworu
okreĤlone w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Bazy danych i systemy teleinformatyczne uİywane przez administracjč
publicznĈ bardzo czčsto, zwãaszcza w podmiotach nadzorowanych przez
archiwa wyodrčbnione, zawierajĈ informacje niejawne9. Zasady klasyfiko_________________
6 SĈdem wãaĤciwym do orzekania w powyİszych sprawach jest sĈd rejonowy wãaĤciwy
ze wzglčdu na siedzibč podmiotu, który odmówiã udostčpnienia informacji publicznej (art. 22).
T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostčpie do informacji publicznej. Stan prawny na
2 stycznia 2008 roku, Warszawa 2008, s. 248-251, 260-263.
7 Nie stanowiĈ przedmiotu prawa autorskiego: 1) akty normatywne lub ich urzčdowe
projekty, np. kancelaryjne i archiwalne, 2) urzčdowe dokumenty, materiaãy, znaki i symbole,
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne, 4) proste informacje prasowe (art. 4).
8 Wedãug art. 2.1 baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiaãów i elementów zgromadzonych wedãug okreĤlonej systematyki lub metody, indywidualnie
dostčpnych w jakikolwiek sposób, w tym Ĥrodkami elektronicznymi, wymagajĈcy istotnego,
co do jakoĤci lub iloĤci, nakãadu inwestycyjnego w celu sporzĈdzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartoĤci.
9 W. Janowski, Archiwa paęstwowe wobec problemu akt niejawnych, „Teki Archiwalne” 2000,
t. 5, s. 59-66.
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wania informacji niejawnej i jej ochronč reguluje Ustawa z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)10. Od
2 stycznia 2011 roku dokumentacjč zawierajĈcĈ wyãĈcznie informacje niejawne11 dzieli sič wedãug klauzuli tajnoĤci na: 1) „ĤciĤle tajne”, 2) „tajne”,
3) „poufne” i 4) „zastrzeİone” (art. 5). PodstawowĈ komórkĈ organizacyjnĈ
nadzorujĈcĈ obieg informacji niejawnej oraz jej ochronč w jednostce organizacyjnej jest kancelaria tajna usytuowana w strefie bezpieczeęstwa.
Na podstawie RozporzĈdzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia
2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz
sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U. Nr 276, poz.
1631)12 kierownik jednostki organizacyjnej, w której sĈ przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub „ĤciĤle tajne”, musi utworzyþ kancelarič tajnĈ (lub wičcej niİ jednĈ kancelarič tajnĈ) oraz zatrudniþ jej kierownika. Moİe równieİ wyraziþ zgodč na przetwarzanie w kancelarii tajnej
informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeİone”. W normatywie uwzglčdniono równieİ postčpowanie z dokumentami elektronicznymi
i systemami teleinformatycznymi zawierajĈcymi informacje niejawne.
Ustawodawca dopuĤciã równieİ moİliwoĤþ prowadzenia w kancelarii tajnej
ewidencji w formie elektronicznego rejestru dokumentów w systemie teleinformatycznym speãniajĈcym okreĤlone wymagania w zakresie: rozliczalnoĤci, niezaprzeczalnoĤci, integralnoĤci i dostčpnoĤci. Zaleciã równieİ dodatkowe zabezpieczenie pomieszczeę, w których znajdujĈ sič kancelarie
tajne lub bčdĈ przechowywane dokumenty zawierajĈce informacje niejawne. Zgodnie z § 10 dokument, który nie jest przewidziany do dalszego wykorzystywania praktycznego, o ile nie stanowi materiaãu archiwalnego
w rozumieniu art. 1 ustawy archiwalnej z 1983 roku, moİe zostaþ zniszczony, z zastrzeİeniem przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Powinno sič go zniszczyþ w taki sposób, aby niemoİliwe byão caãkowite lub czčĤciowe odtworzenie jego treĤci. Dlatego niezaleİnie od tego, czy
dokumenty elektroniczne lub bazy danych zawierajĈ informacje niejawne,
_________________
10 W latach 1984-1999 podstawč prawnĈ jej ochrony stanowiãa Ustawa z dnia 14 grudnia
1982 roku o ochronie tajemnicy paęstwowej i sãuİbowej (Dz.U. Nr 40, poz. 271 ze zm.),
w latach 1999-2010 – Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. 2005 Nr 196, poz. 1631 ze zm.).
11 Wedãug art. 1 ust. 1 informacje niejawne to informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowaãoby lub mogãoby spowodowaþ szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo
byãoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, takİe w trakcie ich opracowywania
oraz niezaleİnie od formy i sposobu ich wyraİania.
12 RozporzĈdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie
przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych
(Dz.U. Nr 93, poz. 541), RozporzĈdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie wzorów poĤwiadczeę bezpieczeęstwa (Dz.U. 2010 Nr 258, poz. 1752).
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czy ich nie zawierajĈ, naleİy opracowaþ skuteczne procedury ich niszczenia, które uniemoİliwiĈ nieuprawniony dostčp lub ich powtórne wykorzystanie.
RozporzĈdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie podstawowych wymagaę bezpieczeęstwa teleinformatycznego
(Dz.U. Nr 159, poz. 948) okreĤla najwaİniejsze wymagania bezpieczeęstwa,
jakim powinny odpowiadaþ systemy teleinformatyczne sãuİĈce do przetwarzania i przechowywania dokumentacji elektronicznej zawierajĈcej informacje niejawne. Dlatego ich ochrona przed nieuprawnionym dostčpem,
zasady tworzenia i przechowywania kopii zapasowych, procedury postčpowania w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadkach awarii elementów systemu teleinformatycznego, oraz przydzielanie uİytkownikom
uprawnieę do pracy w systemie teleinformatycznym sĈ szczególnie waİne.
Z punktu widzenia archiwizowania dokumentacji bardzo istotne jest postanowienie, İe informatyczne noĤniki danych przeznaczone do przetwarzania
informacji niejawnych obejmuje sič ochronĈ od momentu oznaczenia noĤnika klauzulĈ tajnoĤci aİ do trwaãego usuničcia danych na nim zapisanych
oraz zniesienia klauzuli tajnoĤci albo do momentu jego zniszczenia13.
Informacje niejawne nie sĈ jedynymi tajemnicami prawnie chronionymi,
które muszĈ byþ przestrzegane przez paęstwowĈ sãuİbč archiwalnĈ podlegãĈ naczelnemu dyrektorowi archiwów paęstwowych. Archiwa gromadzĈ
materiaãy archiwalne ze specjalnie wyselekcjonowanych paęstwowych
i samorzĈdowych jednostek organizacyjnych, dotyczĈce róİnych aspektów
dziaãalnoĤci paęstwa i obywateli oraz chronione tajemnicami zawodowymi.
Ich zbiór jest bardzo rozbudowany. Do najwaİniejszych naleİĈ tajemnice:
1) przedsičbiorstwa, 2) handlowa, 3) bankowa, 4) statystyczna, 5) kontroli
paęstwowej, 6) adwokacka, radcowska, notarialna i komornika sĈdowego,
7) ksiĈg rachunkowych, 8) lekarska, 9) skarbowa, 10) dziennikarska,
11) geologiczna i geodezyjna, 12) postčpowania administracyjnego i postčpowania karnego, 13) akt stanu cywilnego, 14) korespondencji, 15) czynnoĤci operacyjno-rozpoznawczych, 16) informacji kryminalnej, 17) ochrony
İycia prywatnego i rodzinnego oraz innych dóbr osobistych, 18) ubezpieczeę14. Ochrona innych tajemnic ustawowo chronionych, podobnie jak
ochrona informacji niejawnych, nie moİe stanowiþ podstawy do wyãĈczenia
okreĤlonych dokumentacji i materiaãów archiwalnych w formie elektro_________________
13 Zgodnie z RozporzĈdzeniem Ministra Spraw Wewnčtrznych i Administracji z dnia
30 paĮdziernika 2006 roku w sprawie szczegóãowego sposobu postčpowania z dokumentami
elektronicznymi, Archiwa. Przepisy prawne (2000-2007), wybór i oprac. R. Galuba, Poznaę 2007
(dalej: APP), s. 257-266.
14 R. i M. Taradejna, Dostčp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji dotyczĈcych
dziaãalnoĤci gospodarczej, spoãecznej i zawodowej oraz İycia prywatnego, Toruę 2003, s. 25-109.
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nicznej z udostčpnienia, z wyjĈtkiem wypadków niezbčdnych w demokratycznym paęstwie prawa.
DziaãalnoĤþ archiwalna obejmuje: 1) gromadzenie, ewidencjč, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostčpnianie materiaãów archiwalnych, 2) prowadzenie dziaãalnoĤci informacyjnej i popularyzatorskiej,
3) wydawanie urzčdowych zaĤwiadczeę, odpisów i poĤwiadczeę (archiwa
paęstwowe jako urzčdy administracji rzĈdowej niezespolonej – urzčdy wiary publicznej). Podstawč prawnĈ dziaãalnoĤci archiwalnej stanowi ustawa
archiwalna z 1983 roku. Na podstawie art. 22 ust. 1 tejİe ustawy archiwa
paęstwowe, które prowadzĈ dziaãalnoĤþ archiwalnĈ w zakresie paęstwowego zasobu archiwalnego, dzielĈ sič na: 1) archiwa paęstwowe podlegãe
naczelnemu dyrektorowi archiwów paęstwowych, 2) archiwa wyodrčbnione (do 2007 roku archiwa paęstwowe wyodrčbnione15), np. Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP i Rady Ministrów, 3) archiwa zakãadowe paęstwowych i samorzĈdowych jednostek organizacyjnych. Archiwa wyodrčbnione
sĈ niezaleİne od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który od
2005 roku sprawuje nadzór nad narodowym zasobem archiwalnym za poĤrednictwem naczelnego dyrektora archiwów paęstwowych16. Ustawodawca zgodziã sič na wyãĈczenie spod kontroli naczelnego dyrektora archiwów
paęstwowych bardzo waİnej czčĤci materiaãów archiwalnych wchodzĈcych
w skãad paęstwowego zasobu archiwalnego.
Przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej z 1983 roku, a zwãaszcza
RozporzĈdzenie Ministra Kultury z dnia 16 wrzeĤnia 2002 roku w sprawie
postčpowania z dokumentacjĈ, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania
oraz zasad i trybu przekazywania materiaãów archiwalnych do archiwów
paęstwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375) oraz przepisy dotyczĈce szczegóãowych zasad postčpowania z okreĤlonymi rodzajami dokumentacji nie
byãy dostosowane do klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu
przekazywania materiaãów archiwalnych w postaci elektronicznej do archiwów paęstwowych oraz ich przechowywania w dãuİszym czasie. Wedãug § 17 tej ustawy materiaãy archiwalne utrwalone na innych noĤnikach
(np. cyfrowych) naleİy uporzĈdkowaþ i przygotowaþ do przekazania
w sposób uzgodniony z dyrektorem wãaĤciwego archiwum paęstwowego.
Wprowadzenie dokumentu elektronicznego do administracji publicznej
wymusião koniecznoĤþ opracowania zasad gromadzenia materiaãów archiwalnych w tej formie. W ustawie archiwalnej z 1983 roku w niedostateczny
_________________
15 Na podstawie art. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 2 marca 2007 roku o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy Kodeks pracy, APP, s. 280-281.
16 Na podstawie § 1 RozporzĈdzenia Rady Ministrów z dnia 31 paĮdziernika 2005 roku
zmieniajĈcego rozporzĈdzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury (Dz.U. Nr 220,
poz. 1885).
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sposób uwzglčdniono przepisy dotyczĈce gromadzenia dokumentacji elektronicznej, w tym prowadzenia spraw urzčdowych w systemach teleinformatycznych do elektronicznego zarzĈdzania dokumentacjĈ. Zgodnie ze
znowelizowanym w 1997 roku art. 5 minister wãaĤciwy do spraw informatyzacji17, po zasičgničciu opinii naczelnego dyrektora archiwów paęstwowych,
miaã okreĤliþ w drodze rozporzĈdzenia szczegóãowy sposób postčpowania
z dokumentami elektronicznymi u twórców materiaãów archiwalnych18,
w szczególnoĤci zasady ewidencjonowania, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów elektronicznych oraz zasady i tryb ich brakowania,
uwzglčdniajĈc potrzebč zapewnienia integralnoĤci dokumentów elektronicznych i dãugotrwaãego ich przechowywania (ust. 2a i 2b)19. Minister wãaĤciwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem wãaĤciwym
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek naczelnego dyrektora archiwów paęstwowych, miaã okreĤliþ w drodze rozporzĈdzenia wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadaþ formaty zapisu
i informatyczne noĤniki danych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia
17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziaãalnoĤci podmiotów realizujĈcych
zadania publiczne) przekazywanych do archiwów paęstwowych materiaãów
archiwalnych utrwalonych na informatycznych noĤnikach danych (ust. 2c)20.
Powyİsze kwestie w odniesieniu do archiwów wyodrčbnionych mieli uregulowaþ ministrowie i inne organy nadzorujĈce archiwa wyodrčbnione (art. 5
ust. 3 pkt 1-7)21. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 5 ust. 2a-2c
Minister Spraw Wewnčtrznych i Administracji wydaã szczegóãowe przepisy
dotyczĈce zasad postčpowania z dokumentem elektronicznym.
Wedãug RozporzĈdzenia Ministra Spraw Wewnčtrznych i Administracji
z dnia 30 paĮdziernika 2006 roku w sprawie niezbčdnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1517) dokumenty
elektroniczne powinny speãniaþ jeszcze dwa warunki: 1) byþ sporzĈdzone
_________________
17 Na podstawie art. 12a Ustawy z dnia 4 wrzeĤnia 1997 roku o dziaãach administracji
rzĈdowej (Dz.U. Nr 173, poz. 1218 ze zm.).
18 Na podstawie art. 49 pkt 2 Ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych
ustaw okreĤlajĈcych kompetencje organów administracji publicznej – w zwiĈzku z reformĈ
ustrojowĈ paęstwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668).
19 Na podstawie art. 37 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
dziaãalnoĤci podmiotów realizujĈcych zadania publiczne, APP, s. 27.
20 Na podstawie: ibidem.
21 Na podstawie art. 37 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
dziaãalnoĤci podmiotów realizujĈcych zadania publiczne, APP, s. 27-28. Zob. ZarzĈdzenie
Nr 12 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych niİ kancelaria tajna komórek organizacyjnych
odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostčpnianie materiaãów
niejawnych, stosowania Ĥrodków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych
(Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 49).
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w formacie XML22; 2) byþ zapisywane w strukturze umoİliwiajĈcej automatyczne wyodrčbnienie treĤci dokumentu oraz poszczególnych metadanych23.
RozporzĈdzenie Ministra Spraw Wewnčtrznych i Administracji z dnia
30 paĮdziernika 2006 roku w sprawie szczegóãowego sposobu postčpowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. Nr 206 poz. 1518) zawiera systematykč dokumentów elektronicznych ĤwiadczĈcych o wykonywaniu
dziaãalnoĤci podmiotów, które podlegajĈ ewidencjonowaniu w systemie
teleinformatycznym – „dokumenty ewidencjonowane”. DzielĈ sič one na:
1) materiaãy archiwalne, 2) inne dokumenty niestanowiĈce materiaãów archiwalnych, które mogĈ podlegaþ brakowaniu po upãywie okresu ich przechowywania – „dokumentacja nie archiwalna”. Dokumenty elektroniczne,
które nie podlegajĈ ewidencjonowaniu w systemie teleinformatycznym, sĈ
usuwane w sposób przyjčty w danym podmiocie. Zgodnie z § 6 postčpowanie z dokumentami ewidencjonowanymi i metadanymi prowadzi sič
przy uİyciu systemu teleinformatycznego, który powinien speãniaþ nastčpujĈce wymagania: 1) zapewniþ integralnoĤþ treĤci dokumentów i metadanych; 2) zabezpieczyþ przed wprowadzaniem zmian w dokumentach
spraw zaãatwionych oraz ich usuničciem z systemu; 3) zapewniþ staãy i skuteczny dostčp do dokumentów oraz ich wyszukiwanie; 4) zapewniþ kontrolč dostčpu poszczególnych uİytkowników; 5) zapewniþ odtworzenie przebiegu zaãatwiania i rozstrzygania spraw; 6) wspomagaþ czynnoĤci zwiĈzane
z klasyfikowaniem i kwalifikowaniem dokumentów, brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazaniem materiaãów archiwalnych i ich
metadanych do archiwum paęstwowego; 7) umoİliwiþ przesyãanie dokumentów do innych systemów teleinformatycznych. System teleinformatyczny, w którym sĈ dodatkowo przetwarzane dokumenty zawierajĈce informacje niejawne, musi ponadto speãniaþ wymagania okreĤlone w Ustawie
z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. Na podstawie
§ 7 system teleinformatyczny peãni dla dokumentów ewidencjonowanych
funkcjč archiwum zakãadowego lub skãadnicy akt. W przypadku dokumentacji mieszanej: tradycyjnej – papierowej lub poza aktowej oraz elektronicznej, czčĤþ tradycyjna jest przechowywana w archiwum zakãadowym lub
skãadnicy akt, czčĤþ elektroniczna w systemie teleinformatycznym. Jednostki
organizacyjne znajdujĈce sič pod nadzorem archiwalnym muszĈ zapewniþ
nadzór nad prawidãowoĤciĈ: 1) funkcjonowania systemu teleinformatycznego, 2) opracowania i aktualizowania procedur przechowywania dokumentów elektronicznych w czasie nie krótszym niİ 10 lat oraz przeprowa_________________
22
23

XML – Extensible Markup Language.
APP, s. 255-256.
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dzanie ich corocznych kontroli, 3) przygotowania i realizacji planów przeniesienia dokumentów ewidencjonowanych na nowe informatyczne noĤniki
danych24.
Postčpowanie z dokumentami ewidencjonowanymi i metadanymi prowadzi sič przy uİyciu systemu teleinformatycznego.
RozporzĈdzenie Ministra Spraw Wewnčtrznych i Administracji z dnia
2 listopada 2006 roku w sprawie wymagaę technicznych formatów zapisu
i informatycznych noĤników danych, na których utrwalono materiaãy archiwalne przekazywane do archiwów paęstwowych (Dz.U. Nr 206, poz. 1519)
w § 1 okreĤla wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadaþ formaty
zapisu i informatyczne noĤniki danych w rozumieniu przepisów Ustawy
z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziaãalnoĤci podmiotów realizujĈcych zadania publiczne, przekazywanych do archiwów paęstwowych materiaãów archiwalnych utrwalonych na informatycznych noĤnikach danych.
Twórcy materiaãów archiwalnych wchodzĈcych w skãad paęstwowego
zasobu archiwalnego na podstawie art. 5 i 6 ustawy archiwalnej z 1983 roku
oraz przepisów wykonawczych obowiĈzani byli do klasyfikowania i kwalifikowania powstajĈcej i narastajĈcej w nich dokumentacji bez wzglčdu na jej
postaþ (papierowa, elektroniczna itp.). Kaİdy podmiot, niezaleİnie od wdroİenia systemu elektronicznego zarzĈdzania dokumentacjĈ i digitalizowania
otrzymywanej w postaci papierowej dokumentacji, byã zobowiĈzany do
równolegãego wykonywania tych samych czynnoĤci kancelaryjnych w stosunku do dokumentacji w postaci papierowej. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 2 przewidujĈ bowiem obowiĈzek porzĈdkowania dokumentacji w postaci papierowej wyãĈcznie w ukãadzie wedãug
spraw i teczek rzeczowych. Niezbčdne byão wydanie nowych przepisów
wykonawczych dotyczĈcych zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, aby uniknĈþ koniecznoĤci prowadzenia spraw urzčdowych równolegle w systemie tradycyjnym i systemie teleinformatycznym do elektronicznego zarzĈdzania dokumentacjĈ25.
Brak nowych przepisów nie uãatwia: 1) gromadzenia, zarzĈdzania
i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej, 2) zaãatwiania
spraw w systemie elektronicznego zarzĈdzania dokumentacjĈ EZD, 3) upraszczania zasad postčpowania z dokumentacjĈ w przypadku wspóãistnienia
systemów EZD i systemu zarzĈdzania dokumentacjĈ na noĤnikach tradycyjnych (papierowych). Niezbčdna jest nie tylko zmiana upowaİnienia
_________________
24 RozporzĈdzenie Ministra Spraw Wewnčtrznych i Administracji z dnia 30 paĮdziernika
2006 roku w sprawie szczegóãowego sposobu postčpowania z dokumentami elektronicznymi,
APP, s. 257-266.
25 Projekt zaãoİeę projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach z dnia 9 lutego 2011 roku.
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i aktu normatywnego wykonawczego, lecz równieİ przeniesienie niektórych postanowieę z przepisów wykonawczych do ustawy archiwalnej
z 1983 roku.
Prezes Rady Ministrów w 2011 roku ogãosiã akt normatywny regulujĈcy
zasady postčpowania z dokumentacjĈ w systemie EZD, co niewĈtpliwie
wpãynie na przyspieszenie procesu informatyzacji sektora publicznego oraz
zwičkszy liczbč dostčpnych usãug w postaci elektronicznej. Jest to podstawa kompleksowego zaãatwiania spraw elektronicznie w ramach systemów
teleinformatycznych, poprzez dopuszczenie róİnorodnych metod przechowywania powstajĈcej równolegle dokumentacji papierowej, w zaleİnoĤci od stopnia zaawansowania systemów EZD. CzynnoĤci kancelaryjne mogĈ byþ od 18 stycznia 2011 roku wykonywane w systemie: 1) tradycyjnym,
2) teleinformatycznym do EZD. Do czasu wydania ramowych przepisów
nie byão dostatecznych podstaw prawnych do prowadzenia spraw w systemie elektronicznym. Przepisy dajĈ kierownikowi komórki organizacyjnej
prawo wyboru dwóch sposobów postčpowania z dokumentacjĈ26.
Prezes Rady Ministrów (dla niektórych archiwów wyodrčbnionych)
oraz organy zarzĈdzajĈce lub nadzorujĈce archiwa wyodrčbnione otrzymali
prawo okreĤlenia dla dokumentacji elektronicznej: 1) sposobu klasyfikowania i kwalifikowania ze wzglčdu na okresy jej przechowywania, 2) zasad:
a) jej przekazywania do Centralnego Archiwum Wojskowego dla dokumentacji stanowiĈcej materiaã archiwalny, b) brakowania, 3) wymagaę technicznych, jakim powinny odpowiadaþ formaty zapisu i informatyczne noĤniki
danych do jej zapisu – z uwzglčdnieniem potrzeby jej ochrony przed nieuprawnionym dostčpem27.
Uzupeãnieniem przepisów ogólnych sĈ normatywy wewnčtrzne. ZarzĈdzenia regulujĈce wewnčtrznĈ strukturč archiwów paęstwowych zawierajĈ
nastčpujĈce zadania dla komórki organizacyjnej do spraw informatyzacji:
1) administrowanie sieciami komputerowymi i bazami danych, 2) programowanie, organizowanie i koordynacja dziaãalnoĤci informacyjnej, 3) czuwanie nad bezpieczeęstwem i archiwizacjĈ danych28, 4) weryfikacja stanu
zabezpieczenia kopii cyfrowych, 5) udostčpnianie dokumentów drogĈ elektronicznĈ, 6) realizacja polityki bezpieczeęstwa w zakresie przetwarzania
danych w postaci elektronicznej, 7) nadzór nad elektronicznym obiegiem
_________________
26 RozporzĈdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziaãania archiwów zakãadowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67).
27 Na podstawie art. 1 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 2 marca 2007 roku o zmianie ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy Kodeks pracy, APP, s. 277-278.
28 Stosownie do wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
roku oraz RozporzĈdzenia Ministra Spraw Wewnčtrznych i Administracji z dnia 23 czerwca
1998 roku (Dz.U. Nr 80, poz. 521).
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dokumentacji w archiwum, 8) wspóãdziaãanie z innymi komórkami organizacyjnymi w sprawie przejmowania i przechowywania w zasobie archiwum materiaãów archiwalnych i pomocy ewidencyjnych wytwarzanych
w formie elektronicznej29.
Zmiany ustrojowe rozpoczčte w 1989 roku i budowa spoãeczeęstwa
obywatelskiego nie wpãynčãy w znaczĈcy sposób na uãatwienie dostčpu
obywateli do informacji zawartych w materiaãach archiwalnych, takİe
w formie baz danych i dokumentu elektronicznego, naleİĈcych do paęstwowego zasobu archiwalnego. Nadal wystčpuje wiele ograniczeę prawnych30, administracyjnych31 i organizacyjnych32, które utrudniajĈ obywatelom dostčp do paęstwowego zasobu archiwalnego przechowywanego
w paęstwowej sieci archiwalnej.
W archiwach paęstwowych dokumentacjč i materiaãy archiwalne na potrzeby okreĤlone w art. 16 ustawy archiwalnej z 1983 roku dla potrzeb nauki,
kultury, techniki i gospodarki udostčpniania sič do celów: 1) sãuİbowych,
2) naukowo-badawczych, 3) publicystycznych, 4) innych (np. edukacyjnych), 5) obywateli.
_________________
29 Zob.: 1) Regulamin Organizacyjny Archiwum Paęstwowego w Katowicach z 27 lutego
2008 roku, http://bip.ap.gov.pl/dokument.php [dostčp: 12.11.2012]; 2) Regulamin Organizacyjny Archiwum Paęstwowego w Lublinie z 29 grudnia 2006 roku, http://bip.ap.gov.pl/
dokument.php [dostčp: 12.11.2012]; 3) Regulamin organizacyjny Archiwum Paęstwowego
w Krakowie z 20 lutego 2012 roku, http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/ [dostčp:
12.11.2012]; 4) Regulamin organizacyjny Archiwum Paęstwowego we Wrocãawiu z 11 stycznia 2012 roku, http://bip.ap.gov.pl/dokument.php [dostčp: 12.11.2012]; 5) Regulamin Organizacyjny Archiwum Paęstwowego m.st. Warszawy z 27 stycznia 2012 roku, http://bip.ap.
gov.pl/dokument.php [dostčp: 12.11.2012]; 6) Regulamin Organizacyjny Archiwum Gãównego Akt Dawnych w Warszawie z 1 grudnia 2008 roku, http://bip.ap.gov.pl/dokument.php
[dostčp: 12.11.2012].
30 Do najwaİniejszych przeszkód prawnych naleİy: 1) nadmiernie rozbudowana ochrona
informacji niejawnej oraz ochrona osób publicznych, na podstawie ochrony danych osobowych, 2) ograniczone prawo dostčpu do informacji publicznej, 3) brak prawnych i instytucjonalnych gwarancji wolnoĤci i praw obywatelskich, 4) bardzo rozbudowany katalog, obok
ochrony informacji niejawnych, innych tajemnic ustawowo chronionych.
31 Do najwaİniejszych przeszkód administracyjnych naleİy: 1) skomplikowana i dãugotrwaãa procedura uzyskiwania zgody na korzystanie poĤrednie lub bezpoĤrednie z materiaãów archiwalnych i informacji archiwalnej, 2) wydawanie decyzji niezgodnych z Kodeksem
postčpowania administracyjnego, np. bez niezbčdnej podstawy prawnej, 3) wydawanie odmownych decyzji, np. na podstawie bardzo ogólnikowej interpretacji przepisów dotyczĈcych
ochrony informacji niejawnej.
32 Do najwaİniejszych przeszkód organizacyjnych naleİy: 1) przechowywanie waİnej
czčĤci paęstwowego zasobu archiwalnego w archiwach wyodrčbnionych, 2) limitowanie
miejsc dla uİytkowników w pracowniach naukowych archiwów wyodrčbnionych, 3) niedostateczny stan opracowania materiaãów archiwalnych; zob. szerzej: J. Krochmal, Zasady
uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego, „Archeion” 2002, t. 104, s. 26-58; E. Rosowska,
Stan opracowania zasobu archiwów paęstwowych, „Archeion” 2002, t. 104, s. 9-25.
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Ustawa archiwalna z 1983 roku utrzymaãa zasadč udostčpniania materiaãów archiwalnych w trybie zwykãym i wczeĤniejszym. Do celów naukowo-badawczych, publicystycznych33 i innych materiaãy archiwalne mogĈ
byþ udostčpniane po upãywie 30 lat od ich wytworzenia, jeİeli nie narusza
to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli.
W art. 17 ust. 2 ustawa ta przewidziaãa moİliwoĤþ wczeĤniejszego udostčpniania materiaãów archiwalnych, o ile nie narusza to prawnie chronionych
interesów paęstwa i obywateli34.
Procedura uzyskania dostčpu do dokumentacji i materiaãów archiwalnych nie jest sprzeczna z trybem dostčpu do informacji publicznej. Ponadto
warunkiem udostčpnienia materiaãów archiwalnych jest ich odtajnienie na
podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, gdy zawierajĈ informacje niejawne. Ochrona informacji niejawnych nie moİe byþ wyãĈcznie waİnym elementem ochrony bezpieczeęstwa
paęstwa polskiego i jego obywateli lub instytucji mičdzynarodowych, np.
NATO, lecz równieİ musi byþ zgodna z koncepcjĈ spoãeczeęstwa obywatelskiego i transparentnoĤciĈ sfery publicznej. Nie moİe takİe utrudniaþ lub
uniemoİliwiaþ dostčpu do informacji publicznej i archiwalnej, z wyjĈtkiem
przypadków niezbčdnych w demokratycznym paęstwie prawa.
Udostčpnienie materiaãów archiwalnych zawierajĈcych informacje
o osobach İyjĈcych moİe nastĈpiþ tylko wówczas, gdy ich udostčpnienie
nie przyniesie szkody moralnej lub materialnej osobom, których one dotyczĈ. Dla powyİszych celów dostčp do materiaãów archiwalnych nastčpuje
wyãĈcznie na pisemny wniosek o udostčpnienie materiaãów archiwalnych
lub dokumentacji nie archiwalnej osoby prawnej lub fizycznej oraz po uzyskaniu zgody organu nadzorujĈcego dane archiwum wyodrčbnione. Decyzja o udostčpnieniu jest podejmowana na podstawie: 1) przepisów prawa
w zakresie: a) ochrony informacji niejawnej, b) archiwistyki, c) ochrony
dóbr osobistych, d) szkolnictwa wyİszego, 2) opinii wãaĤciwych merytorycznie jednostek organizacyjnych. Nie przewiduje sič uzyskania dostčpu
do materiaãów archiwalnych w trybie bez wnioskowym.
Zasób archiwów zakãadowych i wyodrčbnionych dzieli sič na niejawny
i jawny. Zasób niejawny jest przechowywany w wydzielonym i zabezpieczonym, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, pomieszczeniu kancelarii tajnej. Dostčp do zasobów zawierajĈcych informacje nie_________________
33 Dla publikacji materiaãu prasowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), z upowaİnienia redakcji albo
wydawcy.
34 RozporzĈdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 roku
w sprawie okreĤlenia szczególnych wypadków i trybu wczeĤniejszego udostčpniania materiaãów archiwalnych (Dz.U. Nr 156, poz. 970).
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jawne nastčpuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,
a nie z ustawĈ archiwalnĈ z 1983 roku. Do celów sãuİbowych dokumentacja
i materiaãy archiwalne mogĈ byþ udostčpniane: 1) niezaleİnie od daty ich
wytworzenia, 2) na miejscu lub wypoİycza sič je poza pomieszczenie archiwum (skãadnicy akt).
Podstawa prawna tworzenia baz danych i obiegu dokumentu elektronicznego w administracji i instytucjach publicznych, w tym równieİ w archiwach paęstwowych, jest rozproszona, wystčpuje zbyt duİa liczba normatywów, a niektóre przepisy sĈ nieskoordynowane i trudne do interpretacji.
Prawo archiwalne zawiera przepisy wzajemnie sprzeczne, np. dotyczĈce
zasad przekazywania materiaãów archiwalnych, zarzĈdzania i nadzoru nad
narodowym zasobem archiwalnym. Przepisy sĈ wyraĮnie spóĮnione w stosunku do wyzwaę stajĈcych przed archiwami paęstwowymi. Brak okresów
przejĤciowych na wdroİenie i dostosowanie przepisów do struktur organizacyjnych i systemów zarzĈdzania opóĮnia lub uniemoİliwia wprowadzenie
administracji elektronicznej oraz niezbčdne przygotowanie pracowników.
Nieopracowanie szczegóãowych analiz dotyczĈcych skutków finansowych
nowych regulacji prawnych i rozwiĈzaę systemowych naraİa podmioty na
ponoszenie znacznych kosztów bieİĈcych zwiĈzanych z funkcjonowaniem
elektronicznego obiegu dokumentacji.
W archiwach paęstwowych bazy danych pojawiãy sič przed wprowadzeniem odpowiednich regulacji prawnych. Byãy odpowiedziĈ nie tylko na
upowszechnienie sič techniki mikrokomputerowej, lecz równieİ na bieİĈce
zadania w zakresie szybkiego dostčpu do informacji archiwalnej, której nie
zapewniaãy tradycyjne Ĥrodki ewidencyjne. Problematyka informatyzacji
archiwów polskich doczekaãa sič licznych opracowaę35. Bazy danych byãy
tworzone przez archiwistów od poczĈtku lat dziewičþdziesiĈtych XX wie_________________
35 B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruę 1994; H. Wajs, Archiwa wobec
e-rzĈdu i spoãeczeęstwa informacyjnego, [w:] Archiwa i archiwiĤci w dobie spoãeczeęstwa informacyjnego. Pamičtnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów polskich. Szczecin 12-13 wrzeĤnia 2002 r.,
red. D. Naãčcz, Toruę 2002, s. 55-64; A. Laszuk, Bazy danych w archiwach paęstwowych, [w:]
Archiwa polskie wobec wyzwaę XXI wieku. Pamičtnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Toruę 2-4 wrzeĤnia 1997 r., t. I, red. D. Naãčcz, Radom 1997, s. 231-240; D. Naãčcz, Archiwa
u progu ery informacji – bilans otwarcia, [w:] Archiwa i archiwiĤci…, s. 23-43; A. Laszuk, Stan
informatyzacji archiwów paęstwowych, „Archeion” 2004, t. 107, s. 171-204; R. Kusyk, Digitalizacja
archiwaliów. Dylematy prawne, „Archeion” 2004, t. 107, s. 285-300; T. Kantor, Przepisy kancelaryjno-archiwalne jednostki organizacyjnej wytwarzajĈcej dokumenty elektroniczne, „Archeion” 2004,
t. 107, s. 301-308; K. Wojsyk, Czy moİliwe jest obecnie przygotowanie instrukcji kancelaryjnej
uwzglčdniajĈcej istnienie dokumentu elektronicznego?, „Archeion” 2004, t. 107, s. 309-324; D. Naãčcz, Rekomendacje Rady Europy, „Archeion” 2004, t. 107, s. 401-422; W. Sylwestrzak, XML
a informatyzacja archiwów. Po co informatyzowaþ archiwa?, „Archeion” 2004, t. 107, s. 205-218;
A. Baniecki, ISAD (G) – ģwiatowy system wielopoziomowego opisu materiaãów archiwalnych.
Wprowadzenie do zagadnienia, „Archeion” 2005, t. 108, s. 241-268.
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ku36. W koęcu 2003 roku w archiwach paęstwowych byão kilkaset lokalnych baz danych (najwičcej w Krakowie – 59 i Katowicach 53). Bazy danych
moİna podzieliþ na: 1) ogólnopolskie, wprowadzone przepisami naczelnego dyrektora archiwów paęstwowych do obowiĈzkowego uİycia, 2) lokalne, tworzone przez archiwa paęstwowe na wãasne potrzeby. Lokalne bazy
danych byãy i sĈ tworzone do realizacji zadaę statutowych wynikajĈcych
z przepisów metodycznych oraz zaspokajania potrzeb urzčdowych administracji i instytucji publicznych oraz obywateli37. Nie opracowano kompleksowych programów ich konwersji do nowszego oprogramowania. SãuİĈ
celom doraĮnym, niekiedy krótkoterminowym. Nie ma koncepcji ich archiwizowania po utracie znaczenia praktycznego.
Nie udaão sič wprowadziþ bazy lub baz danych, które zostaãyby wykorzystane we wszystkich podmiotach paęstwowej sieci archiwalnej – archiwach zakãadowych, wyodrčbnionych i paęstwowych podlegãych naczelnemu dyrektorowi archiwów paęstwowych oraz instytucjach nie archiwalnych
przechowujĈcych materiaãy archiwalne tworzĈce paęstwowy zasób archiwalny. Utrudnia to opracowanie i wdroİenie kompleksowego systemu informacji o paęstwowym zasobie archiwalnym. Brak takiego systemu stanowi powaİnĈ przeszkodč dla efektywnego gromadzenia, zabezpieczania,
udostčpniania i zarzĈdzania paęstwowym zasobem archiwalnym. Niestety,
oprócz trudnoĤci organizacyjnych, technicznych i metodycznych, opracowanie takiego systemu uniemoİliwia partykularna polityka informatyzacji
prowadzona przez wičkszoĤþ podmiotów tworzĈcych paęstwowĈ sieþ archiwalnĈ. Brakuje równieİ koncepcji powstania zintegrowanego systemu
teleinformatycznego, obejmujĈcego twórcč materiaãów archiwalnych, archiwum zakãadowe, archiwum paęstwowe (wyodrčbnione) i uİytkownika.
Bazy funkcjonowaãy wewnĈtrz danej instytucji lub miaãy co najwyİej charakter lokalny. Nie zwracano naleİytej uwagi na efektywnoĤþ baz danych.
Bardzo czčsto nakãad pracy na opracowanie i wpisanie danych byã nieadekwatny do ich rzeczywistej efektywnoĤci. Brakowaão i nadal brakuje skutecznych narzčdzi ich badania pod tym wzglčdem.
ArchiwiĤci paęstwowi pod koniec XX wieku musieli równieİ pilnie
rozwiĈzaþ problem masowego tworzenia baz danych i innych aplikacji
w archiwach paęstwowych, który byã zwiĈzany z procesem informatyzacji
instytucji publicznych i organów administracji publicznej. Od poãowy lat
dziewičþdziesiĈtych trwajĈ prace nad zintegrowanym systemem informacji
o narodowym zasobie archiwalnym oparte na mičdzynarodowym standar_________________
36
37

A. Laszuk, Stan informatyzacji…, s. 172-174.
A. Laszuk, Bazy danych…, s. 233; eadem, Stan informatyzacji…, s. 176-178.
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dzie opisu archiwalnego ISAD (G)38, które jednak nie zostaãy jeszcze zakoęczone. Nie zostaãy sfinalizowane równieİ dziaãania na rzecz tworzenia systemów przystosowanych do mičdzynarodowej wymiany informacji archiwalnej oraz gromadzenia informacji z archiwów zagranicznych.
W archiwach paęstwowych podlegãych naczelnemu dyrektorowi archiwów paęstwowych wprowadzono obligatoryjnie kilkanaĤcie bardzo waİnych baz danych. W 1996 roku wprowadzono bazč danych o nazwie System
Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM – w ten sposób rozpoczĈã sič proces tworzenia ogólnopolskich baz danych w archiwach paęstwowych podlegãych naczelnemu dyrektorowi archiwów paęstwowych39.
Do najwaİniejszych baz danych naleİĈ: 1) System Ewidencji Zasobu
Archiwalnego SEZAM, który zawiera informacje o narodowym zasobie
archiwalnym przechowywanym w archiwach paęstwowych, a takİe w wybranych instytucjach wspóãpracujĈcych; 2) Inwentarze Zespoãów Archiwalnych IZA, zawierajĈce scalone informacje z nastčpujĈcych baz danych:
a) Inwentarze Zespoãów Archiwalnych (IZA); b) inwentarze dokumentów
wytworzonych do koęca XVIII wieku (SCRINIUM); c) inwentarze dokumentacji technicznej (baza danych KITA – Komputerowa Informacja Techniczna); d) inwentarze dokumentacji kartograficznej – MAPY; e) inwentarze
elektroniczne dokumentacji aktowej przygotowane w: Archiwum Gãównym
Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych oraz Archiwum Paęstwowym
w Krakowie; 3) Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego
PRADZIAD, który zawiera informacje o ksičgach metrykalnych i stanu cywilnego; 4) Ewidencje LudnoĤci w Archiwaliach ELA, które zawierajĈ informacje o sporzĈdzanych na róİne potrzeby i w róİnych celach spisach ludnoĤci, we wszystkich ich fizycznych postaciach (ewidencje, wykazy, kartoteki
itp.); 6) Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA, bčdĈcy rozwiĈzaniem dla wszystkich polskich archiwów i instytucji posiadajĈcych
zasoby archiwalne, który ma w przyszãoĤci stanowiþ ogólnodostčpny
system informacji o polskich zbiorach archiwalnych; 7) FILMIK – rejestr
mikrofilmów materiaãów archiwalnych z archiwów zagranicznych;
8) MIKROFILM – mikrofilmy z zasobu wãasnego archiwów paęstwowych;
9) AFISZ – baza tematyczna do rejestracji plakatów; 10) SUMA – System
Udostčpniania Materiaãów Archiwalnych; 11) RAP – rejestr Poszukiwaę
Archiwalnych; 12) NADZÓR – dane dotyczĈce archiwów zakãadowych
i ich kontroli40.
_________________
38 A. Laszuk, Stan informatyzacji…, s. 178-180; G. PiĈtkowski, Komputeryzacja archiwów
paęstwowych – wybrane problemy, „Teki Archiwalne” 2004, t. 8 (30), s. 87-100.
39 A. Laszuk, System Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM, „Archiwa, Biblioteki i Muzea
KoĤcielne” 1998, t. 70, s. 91-98; eadem, Stan informatyzacji…, s. 180.
40 A. Laszuk, Stan informatyzacji…, s. 182-190.
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Informatyzacja archiwów paęstwowych, podobnie jak caãego sektora
publicznego, napotkaãa wiele trudnoĤci: prawnych, organizacyjnych, lokalowych i technicznych. Waİnym czynnikiem ograniczajĈcym zastosowanie
informatyki w archiwistyce byli i sĈ pracownicy, którzy w czčĤci naleİĈ do
grupy obywateli wykluczonych informatycznie, a ponadto obawiajĈ sič
o swoje stanowiska i przyzwyczajeni sĈ do tradycyjnych metod pracy. Do
nowych metod nie zostaãa przystosowana ani teoria archiwalna, ani metodyka pracy archiwalnej; dotyczyão zarówno postčpowania z dokumentacjĈ
elektronicznĈ i mieszanĈ, jak i wspomagania tradycyjnej archiwistyki przez
narzčdzia informatyczne.
Wprowadzenie baz danych lub zintegrowanego systemu teleinformatycznego wymagaão i nadal wymaga speãnienia nastčpujĈcych warunków:
1) analizy, uporzĈdkowania i dostosowania obowiĈzujĈcych przepisów
archiwalnych dotyczĈcych twórców dokumentacji i materiaãów archiwalnych wchodzĈcych w skãad paęstwowego zasobu archiwalnego, archiwów
zakãadowych i skãadnic akt, archiwów paęstwowych i wyodrčbnionych,
bibliotek i muzeów, instytucji z powierzonym zasobem archiwalnym oraz
uİytkowników dokumentacji, materiaãów archiwalnych i informacji archiwalnej do postčpowania z dokumentacjĈ i materiaãami archiwalnym w postaci
elektronicznej, równieİ w formie baz danych; 2) analizy, uporzĈdkowania
i dostosowania obowiĈzujĈcych przepisów metodycznych lub opracowania
nowych dotyczĈcych zasad postčpowania z dokumentacjĈ i materiaãami archiwalnym w postaci elektronicznej lub odwzorowania cyfrowego dokumentacji i materiaãów archiwalnych papierowych i poza aktowych; 3) przekonania twórców, archiwistów i uİytkowników, İe elektroniczne zarzĈdzanie
dokumentacjĈ i materiaãami archiwalnym moİe nie tylko wpãynĈþ na szybkoĤþ dotarcia do informacji archiwalnej w nich zawartej, lecz takİe znaczĈco
poprawiþ efektywnoĤþ dziaãalnoĤci archiwalnej.
Panowaão zãudne przekonanie, İe informatyzacja bčdzie skutecznym
Ĥrodkiem na wszystkie trudnoĤci w dziaãalnoĤci archiwalnej, np. na bardzo
duİe zalegãoĤci w opracowaniu materiaãów archiwalnych, trudnoĤci lokalowe i magazynowe archiwów, niszczenie dokumentacji i materiaãów archiwalnych papierowych – tzw. „kwaĤny papier”, brak nowoczesnych Ĥrodków
ewidencyjno-informacyjnych, duİe zalegãoĤci w zakresie reprografii zabezpieczajĈcych paęstwowy zasób archiwalny i inne. Tymczasem bez rozwiĈzania kluczowych problemów archiwistyki polskiej efektywne wykorzystanie
informatyki, w tym równieİ baz danych, byão i pozostaje niemoİliwe.
Pracownicy komórek organizacyjnych tworzĈcych dokumentacjč, archiwiĤci zakãadowi, pracownicy skãadnic akt, archiwiĤci paęstwowi nie byli
przygotowani do tworzenia kompatybilnych baz danych za pomocĈ uniwersalnego i powszechnie dostčpnego oprogramowania. Brakowaão i bra-
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kuje wspóãpracy twórców dokumentacji, równieİ z archiwów zakãadowych,
z archiwami paęstwowymi (wyodrčbnionymi) oraz uİytkownikami archiwów nad wykorzystaniem baz danych na kolejnych etapach tworzenia
dokumentacji, do których naleİĈ: 1) twórcy dokumentacji, 2) komórki
organizacyjne i archiwum zakãadowe, 3) archiwa wyodrčbnione, 4) archiwa
paęstwowe podlegãe naczelnemu dyrektorowi archiwów paęstwowych.
Dominowaãy dziaãania doraĮne i nieskoordynowane. Tworzono bazy danych dla dokumentacji, z której najczčĤciej korzystali uİytkownicy publiczni i niepubliczni, np. akt stanu cywilnego, ewidencja ludnoĤci i inne.
Administracja rzĈdowa nie okreĤliãa standardów tworzenia zintegrowanych systemów teleinformatycznych ani celów i metody ich tworzenia,
nie zabezpieczyãa Ĥrodków finansowych – brak dãugofalowej strategii ich
finansowania, brak wsparcia dla poszczególnych podmiotów i przekazywania doĤwiadczeę z wdraİania systemów teleinformatycznych w Ministerstwie Spraw Wewnčtrznych.
UporzĈdkowania powyİszych niedociĈgničþ nie uãatwia brak polityki informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej, tworzenia e-administracji i spoãeczeęstwa informacyjnego, pomimo opracowania strategicznych dokumentów.
Nieprzygotowanie uİytkowników archiwów paęstwowych utrudnia
uİytkowanie baz danych. By efektywnie z nich korzystaþ, naleİy znaþ terminologič archiwalnĈ, zasady rozmieszczenia zasobu archiwalnego, zasady
ewidencji materiaãów archiwalnych i inne. Bazy danych, niestety, byãy tworzone dla archiwistów paęstwowych, a nie dla uİytkowników archiwów.
Dodatkowymi utrudnieniami sĈ: brak nowoczesnej formy graficznej, systemu pomocy i kompatybilnoĤci z najnowszymi narzčdziami informatycznymi. Zintegrowany system informatyczny mógãby uãatwiþ uİytkownikowi
dostčp do informacji rozproszonych po instytucjach przechowujĈcych materiaãy archiwalne: archiwach zakãadowych, skãadnicach akt, archiwach wyodrčbnionych, archiwach paęstwowych, bibliotekach, muzeach, podmiotach
z powierzonym zasobem archiwalnym i archiwach niepaęstwowych.
Warunkiem prawidãowego funkcjonowania dokumentu elektronicznego w organach publicznych sĈ nie tylko okreĤlone zasady jego obiegu,
lecz równieİ archiwizacji. Dlatego oprócz prawnych aspektów funkcjonowania dokumentu elektronicznego, jego struktury i formatu zapisu, musiaãy
zostaþ okreĤlone takİe zasady ksztaãtowania, gromadzenia i przejmowania
dokumentów elektronicznych tworzĈcych paęstwowy zasób archiwalny.
Bazy danych, pomimo licznych braków, o których mowa powyİej, odegraãy waİnĈ rolč w informatyzacji archiwów paęstwowych i upowszechnieniu informacji archiwalnej wĤród obywateli. Nadal niezbčdne sĈ dziaãania na rzecz zwičkszenia ich efektywnoĤci i spoãecznego wykorzystania
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w ramach realizacji koncepcji rozwoju globalnego spoãeczeęstwa informacyjnego. W przeciwnym wypadku archiwa paęstwowe i ich uİytkownicy
zostanĈ wykluczeni informatycznie, gdy dotychczasowe rozwiĈzania w zakresie wdroİenia administracji elektronicznej i zarzĈdzania dokumentacjĈ
elektronicznĈ pozostanĈ na marginesie ogólnoĤwiatowego procesu informatyzacji.

BIBLIOGRAFIA
Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostčpie do informacji publicznej. Stan prawny
na 2 stycznia 2008 roku, Warszawa 2008.
Archiwa. Przepisy prawne (2000-2007), wybór i oprac. R. Galuba, Poznaę 2007.
Baniecki A., ISAD (G) – ģwiatowy system wielopoziomowego opisu materiaãów archiwalnych.
Wprowadzenie do zagadnienia, „Archeion” 2005, t. 108.
Beagrie N., Narodowe inicjatywy w zakresie przechowywania cyfrowego, „Archeion” 2004,
t. 107.
Janowski W., Archiwa paęstwowe wobec problemu akt niejawnych, „Teki Archiwalne” 2000,
t. 5.
Kantor T., Przepisy kancelaryjno-archiwalne jednostki organizacyjnej wytwarzajĈcej dokumenty
elektroniczne, „Archeion” 2004, t. 107.
Ketelaar E., „Cyfrowe İycie” w archiwum dla ludzi, „Archeion” 2004, t. 107.
Krochmal J., Zasady uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego, „Archeion” 2002,
t. 104.
Kusyk R., Digitalizacja archiwaliów. Dylematy prawne, „Archeion” 2004, t. 107.
Laszuk A., Bazy danych w archiwach paęstwowych, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwaę XXI
wieku. Pamičtnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Toruę 2-4 wrzeĤnia 1997 r.,
t. I, red. D. Naãčcz, Radom 1997.
Laszuk A., Stan informatyzacji archiwów paęstwowych, „Archeion” 2004, t. 107.
Laszuk A., System Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM, „Archiwa, Biblioteki i Muzea
KoĤcielne” 1998, t. 70.
Naãčcz D., Archiwa u progu ery informacji – bilans otwarcia, [w:] Archiwa i archiwiĤci w dobie
spoãeczeęstwa informacyjnego. Pamičtnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów polskich.
Szczecin 12-13 wrzeĤnia 2002 r., red. D. Naãčcz, Toruę 2002.
Naãčcz D., Rekomendacje Rady Europy, „Archeion” 2004, t. 107.
PiĈtkowski G., Komputeryzacja archiwów paęstwowych – wybrane problemy, „Teki Archiwalne” 2004, t. 8 (30).
Plan dziaãaę na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005-2006,
Warszawa 2004.
Rosowska E., Stan opracowania zasobu archiwów paęstwowych, „Archeion” 2002, t. 104.
Ryszewski B., Problemy komputeryzacji archiwów, Toruę 1994.
Sagan S., Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.
Schmidt K., Prace przygotowawcze do archiwizacji dokumentów elektronicznych – doĤwiadczenia australijskie i brytyjskie, „Archeion” 2004, t. 107.
Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza
transformacji spoãeczeęstwa informacyjnego do roku 2020, Warszawa 2005.

Bazy danych w archiwach paęstwowych

213

Sylwestrzak W., XML a informatyzacja archiwów. Po co informatyzowaþ archiwa?, „Archeion” 2004, t. 107.
Szaniawski K., KoĤcielny T., Ustawa o podpisie elektronicznym: komentarz, Kraków 2003.
Taradejna R. i M., Dostčp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji dotyczĈcych
dziaãalnoĤci gospodarczej, spoãecznej i zawodowej oraz İycia prywatnego, Toruę 2003.
Wajs H., Archiwa wobec e-rzĈdu i spoãeczeęstwa informacyjnego, [w:] Archiwa i archiwiĤci
w dobie spoãeczeęstwa informacyjnego. Pamičtnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów
polskich. Szczecin 12-13 wrzeĤnia 2002 r., red. D. Naãčcz, Toruę 2002.
Wojsyk K., Czy moİliwe jest obecnie przygotowanie instrukcji kancelaryjnej uwzglčdniajĈcej
istnienie dokumentu elektronicznego?, „Archeion” 2004, t. 107.
Wyrozumska E., Elektroniczne oĤwiadczenie woli w ustawie o podpisie elektronicznym i po
nowelizacji kodeksu cywilnego, „PrzeglĈd Prawa Handlowego” 2003, nr 8.

