DA.043.8.2017

Zarządzenie Nr
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia

2017 r.

w sprawie eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA
w archiwach państwowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 1a w związku z art. 21 ust. 10 ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016
r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zintegrowany System Informacji Archiwalnej, zwany dalej „systemem ZoSIA”
jest tworzony, zabezpieczany, utrzymywany oraz rozwijany przez Narodowe
Archiwum Cyfrowe, zwane dalej „NAC”.
1.2.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, za pośrednictwem Narodowego
Archiwum

Cyfrowego,

zwanego

dalej

„NAC”,

udostępnia

archiwom

państwowym, zwanymi dalej „archiwami”, Zintegrowany System Informacji
Archiwalnej, zwany dalej „systemem ZoSIA”, do stosowania w zakresie
sporządzania i aktualizacji pomocy ewidencyjnychewidencjonowania oraz do
inwentaryzacji zasobu archiwalnego.
2.3.

Zasady ewidencjonowania i inwentaryzacji określone są w odrębnych
przepisach wydawanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

§ 2.

Z komentarzem [NDAP1]: Uregulować w zarządzeniu
obowiązki NAC i AP odnośnie publikacji danych na szukaj w
archiwach!

1. Dane zgromadzone w systemie ZoSIA oraz przekazywanie danych za pomocą
informatycznych nośników danych lub urządzeń teletransmisji podlegają
ochronie, polegającej na doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej,
na systematycznym tworzeniu przez NAC rezerwowych kopii zbiorów danych
zapisanych na nośnikach elektronicznych oraz na zapewnieniu ochrony przed
nieupoważnionym dostępem.
2. W aArchiwuma stosują odpowiednie zabezpieczenia określone w polityce
bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2. , które posiada politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowane są
odpowiednie zabezpieczenia określone w tej polityce.

§ 3.
1. Archiwa stosujące system ZoSIA są odpowiedzialne za zapewnienie i
utrzymanie dostępu do Internetu dla pracowników posiadających właściwe
uprawnienia, w celu umożliwienia połączenia z systemem ZoSIA i swobodnej
pracy w tym systemie.
2. NAC odpowiada za utrzymanie systemu ZoSIA i zapewnienie dostępu do tego
systemu wszystkim osobom posiadającym właściwe uprawnienia.
3. NAC odpowiada za przechowywanie i bezpieczeństwo danych wprowadzonych
do systemu ZoSIA zgodnie z przepisami Polityki Bezpieczeństwa Systemów
Teleinformatycznych NAC.

§ 4.
1. Przez uprawnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, należy rozumieć posiadanie
ważnego certyfikatu użytkownika, który na wniosek dyrektora archiwum
wydaje NAC, oraz konta użytkownika wraz z przypisanym hasłem i
zdefiniowanymi rolami.
2. Certyfikat użytkownika jest ważny przez 1 rok kalendarzowy, od daty
wystawienia.

Z komentarzem [NDAP2]: Certyfikat jest dla komputera
nie osoby? NAC ma zwrócić uwagę na poprawność zapisu!

3. Certyfikat jest unikalny i ważny jedynie dla osoby, której został wydany.
4. Przed zalogowaniem się do systemu ZoSIA użytkownik musi upewnić się:
1) czy strona internetowa posiada ważny certyfikat bezpieczeństwa;
2) oraz czy przyszłe połączenie jest zaszyfrowane, tzn. czy adres strony zaczyna
się od https.
5. W celu uwierzytelnienia dostępu do systemu ZoSIA, użytkownik musi podać
login i hasło, zdefiniowane przez NAC lub lokalnego administratora, login i hasło.
6. Login jest unikalny i przypisany do jednego użytkownika.
7. Z konta użytkownika może korzystać wyłącznie ten użytkownik, do którego jest

Z komentarzem [NDAP3]: Do wyjaśnienia kwestia
wolontariuszy ipt. W kontekście rozliczalności systemu? MZ

przypisane konto.

§ 5.
1. Przewidując przerwy w dostępie do systemu ZoSIA, NAC informuje o tym
wszystkich użytkowników z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24 godziny
(licząc dni robocze).
2. W

przypadku

wystąpienia

awarii

systemu

ZoSIA,

to

znaczy

niezapowiedzianego przez NAC braku dostępności systemu ZoSIA lub jego
wadliwego działania uniemożliwiającego prace w systemie ZoSIA, NAC
niezwłocznie informuje o tym wszystkich użytkowników administratorów
lokalnych i określa przypuszczalny czas usunięcia awarii.
3. Jeśli przerwa w dostępie do systemu ZoSIA, o której mowa w § 5 ust. 2,
spowodowana awarią trwa dłużej niż 48 godzin (licząc dni robocze), dyrektor
NAC powiadamia o tym fakcie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
. który podejmujeNaczelny Dyrektor podejmuje wówczas podejmuje decyzję o
zakresie i sposobie wykonywania lub czasowego zaniechania czynności
związanych z ewidencjonowaniem i inwentaryzacją zasobu archiwalnego.
4. Jeśli usunięcie awarii, o której mowa w ust. 2, jest niezależne od NAC, czas,
o którym mowa w ust. 3, biegnie od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii
przez podmiot odpowiedzialny za usunięcie awarii. Dyrektor NAC powiadamia

o tym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych niezwłocznie po
zgłoszeniu awarii do podmiotu odpowiedzialnego i otrzymaniu od niego
informacji o przewidywanym czasie usunięcia awarii.
5. W przypadku braku dostępu do Internetu w archiwum korzystającym z systemu
ZoSIA lub w przypadku innego zdarzenia losowego dotyczącego archiwum,
decyzję

o

sposobie

z ewidencjonowaniem

wykonywania
i

i

inwentaryzacją

zakresie
zasobu

czynności
archiwalnego

związanych
podejmuje

dyrektor archiwum lub zastępująca go osoba.

§ 6.
1. Dyrektor archiwum lub osoba przez niego wyznaczona może przekazywać do
dyrektora NAC szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu
ZoSIA w trakcie jego eksploatacji, w tym:
1) listę usterek systemu (tzn. nieprawidłowości w działaniu systemu, która nie
powoduje niedostępności systemu) z dodatkową informacją o krokach do ich
odtworzenia oraz o systemie operacyjnym i przeglądarce użytkownikawraz z
dodatkowymi informacjami pozwalającymi na ich odtworzenie;
2) propozycje rozwoju systemu i jego zmian, w tym uwagi i wnioski dotyczące
zmian w systemie oraz jego pól i funkcjonalności nie wykorzystywanych
przez archiwum;
3) inne uwagi i wnioski dotyczące eksploatacji systemu.
2. Błędy wynikające z bieżącego używania systemu ZoSIA oraz propozycje zmian
mogą

być

zgłaszane

przez

wskazanych

przez

dyrektora

archiwum

pracownikówarchiwa za pomocą systemu zgłaszania i obsługi błędów,
wskazanego przez dyrektora NAC.

§ 7.

1. Zmiany w systemie ZoSIA, które mają istotny wpływ na prowadzenie działalności
archiwalnej przez archiwum, a także wprowadzenie nowej wersji tego systemu,
wymagają akceptacji :
1)

konsultacji z Komitetem Komitetu Sterującym Sterującego do spraw

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 1,5 cm, Bez
punktorów lub numeracji

realizacji projektu Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA),
zgodnie z powierzonymi temu Komitetowi zadaniamioraz ;
2)

akceptacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Sformatowano: Bez punktorów lub numeracji

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku cyklicznych poprawek
(tzw. hotfixów, znakowanych X.Y.z, np. 1.5.1), wprowadzanych w systemie ZoSIA
nie częściej niż co dwa tygodnie; poprawki takie uwzględniają w szczególności
poprawki dotyczące bezpieczeństwa, stabilności, wydajności oraz drobne
poprawki dotyczące funkcjonalności - ułatwiające pracę w systemie ZoSIA.

§ 8.
1. Szczegółowe warunki korzystania przez archiwa z systemu ZoSIA, w zakresie
nie objętym przepisami Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, mogą
być zawierane w dwustronnych umowach zawieranych przez dyrektorów
archiwów z dyrektorem NAC, po uprzedniej akceptacji przez Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych.
2. Informację o zawartej umowie, wraz z jej kopią, dyrektor archiwum przekazuje
Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych w terminie 14 dni od jej
zawarcia.
3.2.

W przypadku szczegółowych warunków korzystania przez NAC z systemu
ZoSIA, w zakresie o którym mowa w § 8 ust. 1, umowa jest zawierana przez
dyrektora NAC i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

§ 9.
Tracą moc:

Z komentarzem [NDAP4]: Prosimy o informacje z NAC
czy trzeba to uregulować.
Najpierw ND powinien się o tym dowiedzieć.

1) zarządzenie Nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7
marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w archiwach
państwowych Systemu Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM 7.0;
2) zarządzenie Nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie zasad wdrożenia Zintegrowanego Systemu
Informacji Archiwalnej ZoSIA w archiwach państwowych.

§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Wojciech Woźniak
(podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Uzasadnienie

W związku z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej
ZoSIA we wszystkich archiwach państwowych w Polsce i stosowania go od 1 lutego
2018 r. jako jedynego narzędzia do sporządzania środków ewidencyjnych i
inwentaryzacji materiałów archiwalnych, niezbędne jest określenie sposobu
użytkowania i zabezpieczania tego systemu. Niniejsze zarządzenie zastępuje
przepisy umieszczone w kilku dotychczasowych normatywach oraz wprowadza
nowe procedury.

