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Streszczenie 

Celem opracowania jest zaprezentowanie wpływu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwo-

wych na proces zarządzania dokumentacją powstającą w administracji publicznej. Ingerencja ta 

ma za zadanie optymalizację procesu archiwizacji już na etapie cyklu życia dokumentów. Jej mo-

tywem jest bowiem troska o obecne i przyszłe pokolenia, którym państwo powinno zabezpieczyć 

dostęp do dokumentów w celu ochrony praw i wolności obywatelskich oraz do informacji pu-

blicznej, jak też do pamięci o instytucjach i zdarzeniach. 

Słowa kluczowe: administracja publiczna, archiwistyka, zarządzanie dokumentacją. 

Wprowadzenie 

Rozwój nowoczesnych technologii, które mają zastosowanie w różnych sfe-

rach ludzkiego życia, obejmuje także administrację publiczną. Obok dokumen-

tacji określanej jako tradycyjna, coraz powszechniej funkcjonuje dokument elek-

troniczny, utworzony przy pomocy kodu binarnego. Powstanie tej nowej formy 

zapisu informacji niekoniecznie zmniejszyło ilość wytwarzanej dokumentacji 

tradycyjnej, ale wskazało na alternatywny sposób jej utrwalenia. To z kolei wy-

maga odpowiedniego zarządzania różnymi formami zapisu (record managment), 

określanymi powszechnie jako zarządzanie dokumentacją. Celem zarządzania 

dokumentacją jest zabezpieczenie obiegu prawnego dokumentów, ochrona praw 

i wolności obywatelskich, w tym kwestia dostępu do informacji publicznej oraz 

zabezpieczenia pamięci o instytucjach i zdarzeniach.  
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Za skoordynowanie działań pozwalających na wykorzystanie tych informacji 

nie tylko przez obecne, ale też przez przyszłe pokolenia odpowiada w polskiej 

rzeczywistości Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (czytaj: NDAP). Je-

go zadaniem jest więc podjęcie takich kroków, które będą optymalizowały pro-

ces archiwizacji różnych form zapisu już na etapie ich powstawania, aktywnego 

wykorzystania przez aktotwórcę, aż po przejęcie przez państwową sieć archi-

walną. Taka działalność, ingerująca w postępowanie z dokumentacją w różnych 

podmiotach i jednostkach organizacyjnych, wymaga legalnego, ale też zamie-

rzonego, planowego i wielopłaszczyznowego podejścia o charakterze interope-

racyjnym. Niniejszy artykuł ma za zadanie ukazać płaszczyzny wpływu NDAP 

na proces zarządzania dokumentacją w administracji publicznej. 

1. Kompetencje Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 

Wyrażona m.in. w preambule polskiej ustawy zasadniczej aksjologia nie 

może być obojętna dla działalności organów III Rzeczypospolitej. Wartości od-

wołujące się do poczynań przodków i kultury narodu polskiego stwarzają kon-

stytucyjne odniesienia dla ich aktywności
1
. Podstawowym aktem prawnym od-

powiedzialnym za kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego jest ustawa  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. (czytaj: 

u.n.z.a.), która była już ponad 30 razy nowelizowana
2
. Zgodnie z jej tenorem, 

centralnym organem administracji rządowej w sprawach państwowego zasobu 

archiwalnego jest NDAP (art. 18.1 u.n.z.a.). Nadzór nad narodowym zasobem 

archiwalnym sprawuje za jego pośrednictwem minister właściwy do spraw kul-

tury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 4.1 u.n.z.a.). 

Zakres działania NDAP w obszarze dotyczącym m.in. zarządzania doku-

mentacją obejmuje: 

— koordynowanie działalności archiwalnej na terenie kraju;  

— wydawanie zezwoleń na czasowy wywóz określonych materiałów archiwal-

nych;  

— nadzór nad gromadzeniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opra-

cowywaniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem materiałów archiwalnych 

oraz brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej; 

— nadzór nad działalnością naukową i wydawniczą prowadzoną w archiwach 

państwowych;  

— prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie spraw archiwalnych;  

— prowadzenie ewidencji przechowawców akt osobowych i płacowych; 

                                                 
1  Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., t.j. Dz.U. 1997, nr 

78, poz. 483 ze zm. 
2  T.j. Dz.U. 2011, nr 123, poz. 698 ze zm. (dalej: u.n.z.a.). 
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— popularyzację wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowa-

dzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;  

— wykonywanie zadań z zakresu informatyzacji podległych mu archiwów pań-

stwowych, polegających na projektowaniu, wdrażaniu, eksploatacji, integra-

cji, rozwoju i udostępnianiu im systemów teleinformatycznych obsługują-

cych działalność archiwalną, zabezpieczaniu danych osobowych przetwa-

rzanych w tych systemach, koordynowaniu tych działań oraz zapewnieniu 

możliwości wymiany danych pomiędzy tymi systemami
3
.  

Ponadto jest on uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów o narodo-

wym zasobie archiwalnym i archiwach przez: archiwa państwowe; archiwa wy-

odrębnione; archiwa zakładowe organów państwowych i innych państwowych 

jednostek organizacyjnych; archiwa zakładowe organów jednostek samorządu 

terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych; jednostki organiza-

cyjne, które posiadają powierzony zasób archiwalny. Te kompetencje kontrolne 

odnoszą się także do bibliotek i muzeów przechowujących materiały archiwalne, 

które wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego, oraz gromadzących mate-

riały archiwalne stanowiące państwowy zasób archiwalny, gdy ich organizato-

rem jest: minister lub kierownik urzędu centralnego, jednostka samorządu tery-

torialnego, państwowa jednostka organizacyjna oraz działające w państwowych 

jednostkach organizacyjnych i w samorządowych jednostkach organizacyjnych
4
. 

NDAP jest wreszcie organem uprawnionym do zawierania porozumień lub 

umów w sprawie nieodpłatnego korzystania z systemów teleinformatycznych 

przez te podmioty
5
. 

NDAP ustala archiwa zakładowe dla obejmujących działalnością obszar ca-

łego państwa państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorzą-

du terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w któ-

rych powstają materiały archiwalne
6
. 

Jednostkom organizacyjnym, z uwagi na ich szczególny charakter lub zada-

nia, na ich wniosek, NDAP może powierzyć na stałe lub na czas określony gro-

madzenie i przechowywanie materiałów archiwalnych, określając przy tym wa-

runki powierzenia
7
. 

Może zlecać realizację zadań publicznych w zakresie ewidencjonowania, 

przechowywania, opracowania, udostępniania lub zabezpieczenia materiałów 

archiwalnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 

1118, 1138 i 1146)
8
. 

                                                 
3  Art. 21.1 u.n.z.a. 
4  Art. 21.2 u.n.z.a. 
5  Art. 22a u.n.z.a. 
6  Art. 33.3.1 u.n.z.a. 
7  Art. 38 u.n.z.a. 
8  Art. 43a u.n.z.a. 
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Jest on także organem właściwym do prowadzenia postępowania dotyczące-

go zwrotu materiałów archiwalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej i wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej
9
. 

Z kompetencji NDAP wynika, że aktywność polskich służb archiwalnych 

odnosi się z całą pewnością do tzw. przedpola archiwalnego, gdy dokumentacja 

znajduje się u aktotwórcy. Realizacja tych kompetencji ustawowych może się 

dokonywać tylko wówczas, gdy odpowiednie przepisy wykonawcze zapewnią 

wykonywanie tych zadań.  

2.  Podstawy partycypacji 

2.1.  Pojęcie zarządzania dokumentacją 

Według normy ISO 15489 zarządzanie dokumentami to: „blok zarządzania 

odpowiedzialny za skuteczne i systematyczne kontrolowanie wytwarzania, prze-

kazywania, utrzymania, użytkowania i kwalifikowania dokumentacji, w tym 

procesy uzyskiwania i przechowywania dowodów i informacji o zakresie dzia-

łalności merytorycznej wyrażonej w dokumentacji”
10

. 

Jak wynika z analizy polskiego ustawodawstwa, brak w nim wyraźnej kom-

petencji NDAP dotyczącej procesu zarządzania dokumentacją. Sam termin za-

rządzanie dokumentacją nie jest zresztą jednoznacznie sformułowany
11

. Usta-

wodawca posługuje się nim tylko w odniesieniu do dokumentu elektronicznego 

w kontekście postępowania z nim w systemie teleinformatycznym. Elektronicz-

ne zarządzanie dokumentacją definiowane jest jako system wykonywania czyn-

ności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania 

spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej z wyko-

rzystaniem systemu teleinformatycznego
12

. Rozporządzenie Prezesa Rady Mini-

strów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działa-

nia archiwów zakładowych w § 11.1 za elektroniczne zarządzanie dokumentacją 

uznaje przejęcie nadzoru nad dokumentem elektronicznym w tym systemie  

                                                 
9  Art. 14a u.n.z.a. 
10  Cyt za: Raport o archiwach w Unii Europejskiej po rozszerzeniu. Pogłębiona współpraca 

archiwalna w Europie – Plan działania, Warszawa 2011, s. 127, [dalej: Raport]; por.  

E. Rosowska, Norma międzynarodowa ISO 15489 zarządzanie dokumentami, „Archeion” 2011, 

t. 107, s. 237–244. 
11  Por. L. Pudłowski, Archiwistyka a zarządzanie dokumentacją. Rola modeli cyklu życia  

i continuum dokumentacji w postrzeganiu wzajemnych związków, www.academia.edu/8854607/ 

Archiwistyka_a_zarządzanie_dokumentacją._Rola_modeli_cyklu życia_i_continuum_dokumentacji 

_w_postrzeganiu_wzajemnych_związków, [stan z 1.06.2015]. 
12  Por. art. 6.1a u.n.z.a. 
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i przekazanie archiwiście uprawnień komórki organizacyjnej do zarządzania do-

kumentacją w postaci elektronicznej, w szczególności do: 

1)  udostępniania dokumentacji tworzącej akta spraw i ich nietworzącej; 

2)  przeprowadzania procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej; 

3)  przeprowadzania procedury przekazania materiałów archiwalnych do archi-

wum państwowego; 

4)  uzupełniania metadanych, jeśli jest taka potrzeba
13

. 

Mimo braków definiujących jednoznacznie zarządzanie dokumentacją, 

NDAP, sprawując nadzór archiwalny i kontrolę, może aktywnie uczestniczyć  

w procesie archiwizacji u aktotwórcy podmiotów publicznych, a wiec partycy-

pować w procesie zarządzania (administrowania) tą dokumentacją. 

2.2. Programy działania 

Wdrażanie europejskich standardów polegających na międzynarodowej 

współpracy w dziedzinie zarządzania cyklem życia dokumentu (czytaj: DLM – 

Document Lifecycle Management)
14

 wpisuje się w politykę działania NDAP  

i jest spójne z raportem Polska 2030, a szczególnie z Wyzwaniem 9 Sprawne 

Państwo. Jego istotą jest efektywne funkcjonowanie administracji publicznej  

i gospodarne zarządzanie środkami finansowymi. W tej perspektywie koncentra-

cja działań administracji powinna kumulować się wokół potrzeb i oczekiwań 

obywatela oraz osób prawnych
15

.  

W związku z powyższym w dokumencie tym zdiagnozowano, że poważnym 

deficytem w polskiej administracji jest brak interoperacyjności różnorodnych 

źródeł i rejestrów. Celem na przyszłość stało się więc stworzenie pełnego dostę-

pu do informacji publicznej wraz z możliwością jej dalszego wykorzystywania
16

. 

Wynika z tego, że taka informacja wytworzona i zapisana różną techniką może 

być użyteczna nie tylko dla bieżących potrzeb społeczeństwa i obywateli. Pań-

stwo zaś powinno być w tym aktywne. Perspektywa ta otwiera drogę do wdra-

żania systemów, które pozwalają na bieżącą archiwizację zapisów. 

W tym miejscu należałoby postawić pytanie o rolę NDAP w pierwszych fa-

zach tego procesu, gdy dokument elektroniczny czy tzw. dokumentacja trady-

cyjna znajduje się jeszcze u aktotwórcy. Zamysł tej ingerencji został zarysowany 

w ramach ogłoszonej 23 grudnia 2010 r. Strategii archiwów państwowych na la-

ta 2010–2020
17

. Przygotowany przez NDAP program stanowi długofalowy plan 

działania, wyznaczający główne cele i kierunki. Wpisuje się przede wszystkim 

w zadania administracji państwowej dotyczące dostępu do informacji publicznej. 

                                                 
13  Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. 
14  Raport, rozdziały 5a–5b. 
15  Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, s. 306. 
16  Ibidem, s. 165. 
17  Załącznik do Komunikatu nr 1/2010 Naczelnego Dyrektora archiwów Państwowych z dnia 23 

grudnia 2010 r. 
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Stąd pojawił się plan w zakresie podniesienia skuteczności podejmowanych 

działań poprzez wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania dokumenta-

cją
18

. Są one realizowane w poszczególnych latach w ramach systemu planowa-

nia rocznego
19

. 

Celem strategicznym działalności NDAP stało się więc zapewnienie efek-

tywności zarządzania dokumentacją, w tym dokumentem elektronicznym  

w podmiotach publicznych. Jego realizacja obejmuje: wspieranie nowych roz-

wiązań prawnych przez państwową służbę archiwalną, propagowanie różnych 

form szkoleń wśród aktotwórców, nadzór nad podmiotami publicznymi w zakre-

sie zarządzania dokumentacją, monitorowanie procesu wydzielania dokumenta-

cji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania, podnoszenie kwalifikacji osób 

odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z nadzoru archiwalnego, 

przede wszystkim w zakresie informatyzacji procesów archiwizacji
20

. 

3. Wdrażanie koncepcji zarządzania dokumentacją 

3.1. Współpraca na forum europejskim 

Polska bierze udział w posiedzeniach European Board of National Archives, 

European Advisory Group oraz DLM-Forum, konferencjach międzynarodowych 

i w różnych projektach, których celem jest m.in. monitorowanie ustawodawstwa 

europejskiego i państw członkowskich co do zarządzania dokumentacją. Prze-

kłada się to na programy działania i adaptowanie norm prawnych oraz tzw. pra-

wa miękkiego do krajowych rozwiązań legislacyjnych. Nie ma tu jednak mowy 

o pełnej koordynacji wspólnej polityki archiwalnej z uwagi na różnorodność 

praktyki archiwalnej krajów członkowskich
21

. 

W zakresie zarządzania dokumentacją na każdym etapie życia dokumentu 

szczególnie przydatne stały się wskazówki wyrażone w Rezolucji Rady z 6 maja 

2003 r. o archiwach w państwach członkowskich
22

. Co do zarządzania dokumen-

tacją i archiwami dobrze wpisują się one w polską myśl archiwalną. W tym 

miejscu należy bowiem zaznaczyć, że nie jest to koncepcja obca naszej teorii ar-

chiwalnej. Archiwizacja była bowiem w rodzimej literaturze przedmiotu przed-

                                                 
18  Por. Strategia archiwów państwowych na lata 2010-2020. Załącznik do komunikatu nr 1/2010 

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,  http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/ 

Strategia%20archiw%C3%B3w%20pa%C5%84stwowych%20na%20lata%202010-2020.pdf 

(dalej: Strategia), s. 2 [stan z 10.06.2015]. 
19  Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, http://bip.ap.gov.pl/ 

dokument.php?iddok=2972&idmp=1415&r=o, [stan z 15.05.2015]. 
20  Strategia, s. 13–17. 
21  W. Stępniak, Koncepcja działania ba stanowisku Naczelnego dyrektora archiwów Państwo- 

wych oraz metody jej realizacji, „Archeion” 2001, t. 112, s. 347–348, (dalej: Koncepcja). 
22  Official Journal of the European Communities, 2003/C113/2. 
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stawiana jako proces akto- i archiwotwórczy, uwzględniający także aktotwórcę  

i przedpole archiwalne
23

. Natomiast członkowstwo Polski w Unii Europejskiej 

oraz podejmowanie wspólnych działań z pewnością nie tylko rozwija wzajemną 

współpracę archiwalną na rzecz standaryzacji archiwistyki, ale też inspiruje do 

czynnego zaangażowania. Wspólnota wytycza więc przyszłe kierunki działań. 

Przykładem może być Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE 

z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie po-

nownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Na mocy dyrektywy 

obowiązek udostępniania informacji do ponownego wykorzystania rozszerzony 

został o archiwa, biblioteki i muzea
24

. To z kolei zrodziło konieczność jej im-

plementacji do polskiego porządku prawnego. 

Motywami takiego koordynowania zarządzania dokumentacją na poziomie 

jednostki organizacyjnej i archiwum państwowego są: optymalizacja sprawności 

współczesnej administracji, poprawa transparentności jej działań, zapewnienie 

odpowiedzialności prawnej organów publicznych, zwiększenie wydajności usług 

społeczeństwa informacyjnego oraz zachowanie europejskiego dziedzictwa ar-

chiwalnego
25

. Dotyczy więc obu faz procesu archiwizacji: aktotwórczej i archi-

wotwórczej.  

3.2. Integracja zarządcza 

Wpływ NDAP na postępowanie z dokumentacją w trakcie jej cyklu życia  

w podmiotach publicznych wyraża się w inspirowaniu i wspieraniu sektora pu-

blicznego w dziedzinie zarządzania dokumentacją utrwaloną w każdej postaci,  

w celu zabezpieczenia źródeł pamięci historycznej, a także interesów państwa  

i obywateli
26

. Perspektywa przekazania dokumentacji do archiwum państwowe-

go staje się bowiem obecna na każdym etapie tworzenia i przechowywania do-

kumentacji oraz zarządzania nią u aktotwórcy. Ważne jest zatem promowanie 

wiedzy nieredukującej zarządzania dokumentacją tylko do bieżących potrzeb 

podmiotu, a zarządzania archiwami do ich partycypowania w przygotowaniu 

dokumentacji dopiero na etapie jej przyjmowania do archiwum państwowego. 

Realizacja tego przedsięwzięcia dokonuje się więc m.in. poprzez regulacje 

prawne. Obejmują one sposób postępowania z dokumentacją jeszcze u akto-

twórcy. Ponadto wynikają ze statutowych zadań archiwów państwowych  

w sprawach nadzoru archiwalnego i doradztwa.  

NDAP i podlegli mu dyrektorzy archiwów państwowych, aktywnie uczest-

nicząc w procesie legislacyjnym podmiotów odpowiadających za tworzenie 

                                                 
23  B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985, s. 83–88. 
24  Por. Sprawozdanie z działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów 

państwowych w 2013 r., Warszawa 2014, s. 81. 
25  Raport, s. 127. 
26  Strategia, s. 3. 
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standardów zarządzania dokumentacją, stają się profesjonalnym partnerem  

i ekspertem dla administracji. Wyraża się to w opiniowaniu i przygotowywaniu 

projektów aktów prawnych dotyczących czasu przechowywania dokumentacji, 

zasad wydzielania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej  

w podmiotach publicznych. NDAP inicjował takie prace, jak też uczestniczył  

w uzgodnieniach międzyministerialnych
27

. Zgłaszane przez niego uwagi, propo-

zycje zmian i poprawek uwzględniane były na różnych etapach prac legislacyj-

nych. Od kilku lat kontynuowane są też prace nad projektem ustawy o zmianie 

u.n.z.a.
28

 

W 2014 r. w serwisie NDAP stworzona została zakładka Dokument elektro-

niczny
29

. Znaleźć w niej można tekst Karty w sprawie ochrony dziedzictwa cy-

frowego, uchwalony na Konferencji Generalnej UNESCO, sesja 32, jako rezolu-

cja nr 42 z dnia 15 października 2003 r. w tłumaczeniu na język polski. Jest tu 

także rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 

października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów 

elektronicznych (Dz.U. 2006, nr 206, poz. 1517) oraz ogłoszona 20 kwietnia 

2005 r. ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. nr 64, poz. 565), zmieniająca u.n.z.a. 

w kilku punktach wyraźnie wyeksponowanych oraz link do Archiwum Doku-

mentów Elektronicznych
30

. 

Archiwa państwowe w Polsce przeprowadzają systematyczne kontrole archi-

walne w jednostkach ustalonych jako wytwarzające materiały archiwalne, za-

twierdzają przepisy kancelaryjne i archiwalne oraz w różnym trybie wydają zgodę 

na pozostawanie tych zasobów poza magazynami archiwów państwowych. Od 

2011 r. NDAP prowadzi akcję opracowywania wzorcowych klasyfikacji i kwalifi-

kacji dokumentacji dla różnych typów instytucji. Ma to stanowić istotne wsparcie 

przede wszystkim dla państwowych oraz samorządowych jednostek organizacyj-

nych w zakresie opracowywania jednolitych rzeczowych wykazów akt. 

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, kiedy materiały archiwalne 

są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej, 

dyrektorzy archiwów państwowych mogą jej ich użyczyć, informując przy tym 

NDAP o podjętym zamiarze. 

                                                 
27  Szerzej na ten temat w tekście wystąpienia złożonym do druku w publikacji pokonferencyjnej: 

P. Wolnicki, Wpływ prawa unijnego o archiwizacji dokumentów elektronicznych na polskie 

prawo archiwalne, [w:] E. Wójcicka (red.), Europeizacja prawa publicznego – aktualne 

problemy i nowe wyzwania, 27 maja 2015 r. 
28  Koncepcja, s. 351; Sprawozdania z lat 2001–2014 (dalej: Sprawozdania 2001–2014), 

http://www.archiwa.gov.pl/pl/naczelna-dyrekcja-archiwow-pastwowych/224-

sprawozdania.html [stan z 28.05.2015]. 
29  Sprawozdanie z działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów 

państwowych w 2014 r., Warszawa 2015, s. 66 podaje nazwę Elektroniczne Zarządzanie 

Dokumentacją. 
30  Źródło: http://www.archiwa.gov.pl/pl/dokument-elektroniczny.html, [dostęp: 28.05.2015]. 
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Zarządzanie dokumentacją na poziomie aktotwórcy dotyczy także zasad selekcji 

dokumentacji i wyłaniania materiałów archiwalnych do wieczystego przechowywa-

nia. W kompetencji NDAP w tym zakresie pozostaje ustalanie państwowych i sa-

morządowych jednostek organizacyjnych jako wytwarzających materiały archiwal-

ne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego. Archiwa państwowe ewiden-

cjonują takie jednostki organizacyjne w bazie danych Nadzór. 

Zgodnie z ustawą, NDAP może też wydawać zgodę generalną na zniszcze-

nie dokumentacji niearchiwalnej, a podlegli mu dyrektorzy archiwów państwo-

wych w ramach swoich uprawnień udzielają jednorazowych zezwoleń. W postę-

powaniach wyjaśniających pracownicy archiwów państwowych wydłużają czas 

przechowywania dokumentacji ze względu na znaczenie dowodowo-prawne  

i praktyczne. Przeprowadzają też skomplikowane i długotrwałe ekspertyzy archi-

walne, dokonując oceny sposobu wartościowania dokumentacji. Ich rezultatem 

jest m.in. wyłanianie z wytworzonej dokumentacji materiałów archiwalnych.  

3. 3. Edukacja 

Podjęta została aktywność podnosząca poziom świadomości obywateli w za-

kresie znaczenia zasobu archiwalnego, a także ukazująca możliwości wszech-

stronnego jego wykorzystania
31

. Jest ona realizowana poprzez szkolenia, konsulta-

cje, doradztwo, opinie w formie telefonicznej, z wykorzystaniem poczty elektro-

nicznej lub w ramach osobistych konsultacji, rzadziej w sposób bardziej formalny, 

na pisemny wniosek zainteresowanych. Zarówno pracownicy Naczelnej Dyrekcji 

Archiwów Państwowych, jak i archiwów państwowych aktywnie włączają się też 

w działania na rzecz przybliżenia problematyki prawidłowego zarządzania doku-

mentacją oraz postępowania z materiałami archiwalnymi, organizując spotkania 

szkoleniowe. Organizowane też są specjalistyczne konferencje, warsztaty kancela-

ryjno-archiwalne dla archiwistów zakładowych, urzędników i pracowników biu-

rowych. Wreszcie NDAP poprzez swoich przedstawicieli uczestniczy w konferen-

cjach, sympozjach i seminariach poświęconych problematyce kształtowania naro-

dowego zasobu archiwalnego, promując w ten sposób dobrą praktykę w zakresie 

postępowania z dokumentacją w administracji publicznej
32

. 

Działalność organizatorska i popularyzatorska w zakresie zarządzania do-

kumentacją jest prowadzona przez NDAP na stronie internetowej, gdzie konty-

nuowane są prace nad merytoryczną zawartością strefy edukacyjnej strony 

www.archiwa.gov.pl. Zamieszcza się tam informacje i wyjaśnienia związane  

z problematyką zarządzania dokumentacją
33

. Natomiast utworzona zakładka Do-

                                                 
31  Strategia, s. 3. 
32  Sprawozdania z działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów 

państwowych z lat 2001–2014. 
33  Sprawozdanie z działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów 

państwowych w 2012 r., Warszawa 2013, s. 57. 
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kument elektroniczny jedynie odsyła do linków: Nadzór archiwalny, instrukcje  

i wykazy akt oraz zabezpieczanie dokumentacji
34

. Nie podejmuje jednak wyja-

śnienia terminu i choćby opisu procesu zarządzania dokumentacją, tworząc dość 
enigmatyczną przestrzeń dla tej problematyki zarówno na poziomie nauki, jak  
i praktyki archiwalnej. 

Brak jest edukacji archiwalnej na kierunku administracja w wielu uczelniach 

w Polsce. Przedmioty o treściach podejmujących tematykę archiwalną i zarzą-
dzanie dokumentacją wciąż pojawiają się incydentalnie, a treści dotyczące tej 
problematyki obecne na innych specjalistycznych zajęciach nie przekładają się 
ani na profesjonalizm, ani na wrażliwość historyczną adeptów mających doku-

mentować w przyszłości efekty swojej pracy, zabezpieczając je i przechowując 
jako przedmiot narodowego zasobu archiwalnego. Zarządzanie dokumentacją 
pozostaje bowiem wciąż związane z cyklem kształcenia archiwalnego na kie-

runkach historycznych, co pozwala realizować świadomość archiwistów w od-

niesieniu do cyklu życia dokumentów, z pominięciem jednak administratywi-

stów, jako aktotwórców. Ta największa grupa osób odpowiedzialna za postępo-

wanie z dokumentacją pomijana jest także w kontekście obecności w ofercie 
szkolnictwa wyższego nowego kierunku studiów o nazwie zarządzanie doku-

mentacją. Odpowiada on jedynie na potrzeby edukacji specjalistów, jako zarząd-

ców dokumentacji35
. 

3.4. Wpływ na kształtowanie profesjonalnej sieci teleinformatycznej 

Już w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–2015 rząd polski przyjął kieru-

nek unowocześnienia funkcjonowania administracji publicznej. Wdrożenie no-

woczesnych systemów zarządzania stało się wiec domeną działań NDAP w celu 
uskutecznienia efektywności zarządzania dokumentacją, w tym dokumentem 
elektronicznym, w podmiotach wykonujących zadania publiczne36

. W polskiej 

rzeczywistości inicjatywa ta rozpoczęła się od zaproponowania prototypu sys-

temu informatycznego do zarządzania archiwalnymi dokumentami elektronicz-

nymi wytworzonymi przez administrację publiczną. 
Przygotowaniem prototypu na podstawie decyzji 266/DIN/2006 Ministra 

Edukacji i Nauki oraz na zlecenie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 

zajęły się Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Wkład NDAP polegał na 
wskazaniu założeń merytorycznych opracowanych przez zespół pracowników 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz pracowników poszczególnych 
archiwów państwowych. Przyjęte rozwiązanie odpowiednio dostosowanych sys-

                                                 
34  Źródło: http://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja.html, [stan z 28.05.2015]. 
35  P. Wolnicki, Kształcenie w zakresie zarządzania dokumentacją i archiwizacji na kierunku Ad-

ministracja, referat wygłoszony na konferencji „Archiwa – Archiwalia – Archiwiści Często-

chowy. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, zorganizowanej przez IH AJD 28 maja 2015 r. 
36  Strategia, s. 3, 13. 
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temów do eksportu danych testowych w strukturze jest zgodne z rozporządze-

niem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r.  

w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników 
danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów 
państwowych, rozporządzeniem z dnia 30 października 2006 r. w sprawie nie-

zbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych oraz rozporządze-

niem MSWiA z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z dokumentami elektronicznymi. Weryfikacją systemu zajęły się 
wybrane urzędy administracji publicznej o charakterze centralnym i samorzą-
dowym, które rozpoczęły jego testowanie37. Wszystkie te podmioty stosują do 
załatwiania spraw systemy informatyczne przeznaczone do wspomagania obiegu 

dokumentów elektronicznych. Cel, jaki wyznaczono wersji próbnej, ma za zada-

nie ocenę możliwości systemu i jakości przygotowanych metadanych.  

Z wersji testowej, umieszczonej na stronie Narodowego Archiwum Cyfro-

wego pod adresem http://ade.ap.gov.pl/, mogą korzystać także inne zaintereso-

wane podmioty
38. W ten sposób nowoczesne rozwiązania dotyczące zarządzania 

dokumentacją w sektorze publicznym, z wykorzystaniem narzędzi informatycz-

nych i odnośnie do postępowania tak z dokumentem tradycyjnym, jak elektro-

nicznym spoczywają na NDAP i archiwach państwowych39
. 

Podsumowanie 

Cechą współczesnej administracji, m.in. w zakresie postępowania z doku-

mentacją na stanowisku pracy, w jednostce organizacyjnej czy w całej instytucji 

(zakładzie administracyjnym), jest krótkoterminowa perspektywa, polegająca 
przede wszystkim na redukowaniu roli nośnika informacji jedynie do wykony-

wania swoich kompetencji. Dostęp do informacji, a także wtórnego jej wykorzy-

stania, narzuca postęp w tej dziedzinie, a dotychczasowy stereotyp wymaga mo-

dyfikacji. Zmiana świadomości społeczeństwa, w tym przypadku przede 
wszystkim administratywistów, jawi się jako jeden z celów polityki NDAP. Po-

winna ona uwzględniać program działania, którego celem byłaby nie tylko 

zmiana świadomościowa społeczeństwa, ale też aktywna partycypacja admini-

stratywistów zatrudnionych na różnych szczeblach administracji publicznej, tak-

że, a nawet w szczególności, tych najniższych, w procesie archiwizacji.  
Udział NDAP w procesie zarządzania dokumentacją w podmiotach admini-

stracji publicznej wynika z kompetencji tego organu. Podejmuje on więc plano-

                                                 
37  Są to: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Urząd Miasta w Chorzowie, Urząd Miasta 

w Częstochowie. 
38  Źródło: http://ndap.gov.pl/pl/dokument-elektroniczny/365-achiwum-dokumentow-

elektronicznych-w-testach.html, [stan z 8.05.2015]. 
39  Strategia, s. 14. 
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we działania wsparte inicjatywą międzynarodową, przede wszystkim europej-

skiej współpracy. Uskutecznienie tych koncepcji staje się możliwe przy aktyw-

nym udziale tego organu w procesie stanowienia krajowego prawa dotyczącego 

postępowania z dokumentacją w trakcie cyklu jej życia. U progu XXI wieku 

udział państwowej służby archiwalnej przestaje ograniczać się bowiem jedynie 

do przejmowania dokumentacji do archiwów państwowych, ale obejmuje także 

dokumentację powstającą i pozostającą w obiegu czy biernej fazie wykorzysta-

nia u aktotwórcy. W praktyce urzędniczej wykorzystywana jest więc naukowa 

koncepcja continuum życia dokumentacji.  

Wreszcie wpływ na kształtowanie nowoczesnych systemów zarządzania do-

kumentacją i eksperymentowanie w zakresie ich przydatności dla administracji 

publicznej staje się innowacyjną domeną działalności NDAP i podległych mu 

służb. Największe zaangażowanie można dostrzec w sferze zarządzania doku-

mentem elektronicznym, gdzie udział państwowej służby archiwalnej jawi się od 

początku jako permanentny. Pewne natomiast problemy pojawiają się w obsza-

rze ingerencji NDAP w dotychczasową praktykę postępowania z tzw. dokumen-

tacją tradycyjną, co wynika m.in. z braku jednoznaczności pojęcia zarządzanie 

dokumentacją. Zdefiniowanie tego terminu dla akt i dokumentów niezależnie od 

formy i nośnika wydaje się najistotniejszym postulatem dla polskiego prawa ar-

chiwalnego i ram działalności centralnego organu administracji rządowej, jakim 

jest NDAP.  

Pewnym brakiem pozostaje edukacja archiwalna pracowników i adeptów 

administracji publicznej, która zbyt mało miejsca w programach nauczania  

i szkoleń poświęca problematyce zarządzania dokumentacją i budowania wraż-

liwości historycznej. Opiniowanie programów przez NDAP dotyczących kie-

runków archiwistyka i zarządzanie dokumentacją nie czyni zadość potrzebom 

polityki publicznej. Dotyczy bowiem środowiska historyków zatrudnianych  

w archiwach bądź bardzo wąskiej grupy osób obejmujących stanowisko koordy-

natora czynności archiwalnych w zakładzie administracyjnym. Poza oddziały-

waniem NDAP pozostaje więc proces dydaktyczny największej potencjalnej 

grupy osób zatrudnianych w urzędach jako aparatach pomocniczych organów – 

administratywistów. Tymczasem to właśnie oni będą zajmować się dokumenta-

cją na etapie jej powstawania i dalszego cyklu życia. Te racje przemawiają więc 

z pewnością także za kolejnym postulatem – koniecznością wdrażania standar-

dów DLM-Forum do polskiej rzeczywistości urzędów administracji publicznej 

w postaci obligatoryjnych szkoleń wszystkich pracowników. 
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Contribution of the General Director of State Archives  

to Management Records in Public Administration 

Summary 

The objective of this elaboration is to present the impact of General Director of State Archives 

on the management records that is produced in public administration. This interference’s purpose 

is an optimization of archiving process already at the stage of the life cycle of documents. This 

comes from caring for current and future generations, in which state should provide an access to 

documents to protect civil rights and freedoms and to public information, as well as to memory of 

institutions and events. 

Keywords: public administration, archive studies, records management. 


