DKN.402.3.2015

ZARZĄDZENIE NR 3
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie systemu teleinformatycznego „NiKA – Nadzór i Kontrola Archiwalna”

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1, 4 i 10 oraz ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania w archiwach państwowych i Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych, system teleinformatyczny „NiKA – Nadzór i
Kontrola Archiwalna”, zwany dalej „systemem NiKA”.
2. System NiKA służy wspomaganiu działań z zakresu kształtowania narodowego
zasobu archiwalnego.
§ 2. Administrowanie i użytkowanie systemu NiKA odbywa się zgodnie z
zasadami określonymi w podręczniku „Nadzór i Kontrola Archiwalna”, który
stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Administrowanie systemem NiKA, w tym jego utrzymanie i zarządzanie,
zapewnia Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych.
§ 4. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie również do czynności
przeprowadzonych w systemie NiKA w okresie od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia
wejścia w życie zarządzenia.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zaprzestaje się
prowadzenia bazy danych „NADZÓR”.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

P.O. NACZELNEGO DYREKTORA
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Andrzej Biernat

UZASADNIENIE
Celem zarządzenia jest udostępnienie archiwom państwowym oraz Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych systemu teleinformatycznego NiKA służącego
wspomaganiu działań z zakresu kształtowania narodowego zasobu archiwalnego.
Wprowadzenie systemu NiKA umożliwiła nowelizacja ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobów archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446)
wprowadzająca w art. 21 ust. 1 pkt 10. Administrowanie i użytkowanie systemu
NiKA odbywa się na zasadach określonych w podręczniku „Nadzór i Kontrola
Archiwalna” stanowiącym załącznik do zarządzenia, w którym ujęte zostały również
zasady postępowania przy wykonywaniu czynności nadzorczych przez archiwa
państwowe. Jednocześnie z wejściem systemu NiKA zaprzestaje się używania bazy
danych „NADZÓR”.

