DA.043.8.2017

ZARZĄDZENIE Nr 10
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA
w archiwach państwowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 i 10 oraz ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217) 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”.
2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, za pośrednictwem NAC,
udostępnia archiwom państwowym, zwanym dalej „archiwami”, systemem
ZoSIA, do stosowania w zakresie ewidencjonowania oraz inwentaryzacji zasobu
archiwalnego, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach
wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

§ 2.
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.
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2.

Archiwa

stosują

odpowiednie

zabezpieczenia

określone

w

polityce

bezpieczeństwa teleinformatycznego.

§ 3.
1. Archiwa zapewniają dostęp do Internetu swoim pracownikom posiadającym
właściwe uprawnienia, w celu umożliwienia połączenia z systemem ZoSIA
i swobodnej pracy w tym systemie.
2. NAC zapewnia dostęp do systemu ZoSIA wszystkim osobom posiadającym
właściwe uprawnienia.

§ 4.
1. Przez uprawnienia, o których mowa w § 3, 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 od dnia wystawienia.
3. Certyfikat jest imienny i ważny jedynie dla użytkownika, dla którego został
wydany.
4. Przed zalogowaniem się do systemu ZoSIA użytkownik musi upewnić się, czy
strona internetowa posiada ważny certyfikat bezpieczeństwa oraz czy 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.
6. Login jest unikalny i przypisany do jednego użytkownika.
7. Z konta użytkownika może korzystać wyłącznie ten użytkownik, do którego
jest przypisane konto.
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§ 5.
1. Przewidując przerwy w dostępie do systemu ZoSIA, NAC informuje o tym
wszystkich użytkowników z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24 godziny.
2.

W

przypadku

wystąpienia

awarii

systemu

ZoSIA,

oznaczającej

niezapowiedziany przez NAC brak dostępu do systemu ZoSIA lub jego wadliwe
działanie uniemożliwiające pracę w systemie ZoSIA, NAC niezwłocznie
informuje o tym wszystkich administratorów lokalnych i określa przypuszczalny
czas usunięcia awarii.
3. Jeśli brak dostępu do systemu ZoSIA, o którym mowa w ust. 2, trwa dłużej niż
48 godzin, dyrektor NAC powiadamia o tym Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych, który podejmuje wówczas 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, termin
48 godzin, 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 wykonywania i zakresie czynności związanych
z ewidencjonowaniem

i

inwentaryzacją

zasobu

archiwalnego

podejmuje

dyrektor archiwum.
6. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, ulega zawieszeniu w dni
ustawowo wolne od pracy oraz w soboty.
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§ 6.
1. Dyrektor archiwum lub osoba przez niego wyznaczona może przekazywać
do 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) wraz z dodatkowymi informacjami
pozwalającymi na ich odtworzenie;
2) propozycje rozwoju systemu i jego zmian;
3) inne uwagi i wnioski dotyczące eksploatacji systemu.
2. Błędy wynikające z bieżącego używania systemu ZoSIA oraz propozycje
zmian mogą być zgłaszane przez archiwa za pomocą systemu zgłaszania
i obsługi błędów, wskazanego przez 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 Komitetu Sterującego do spraw realizacji
projektu Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) oraz Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku naprawy błędów zgłoszonych
przez użytkowników systemu ZoSIA, jak również poprawek dotyczących
bezpieczeństwa, stabilności oraz wydajności tego systemu.

§ 8.
Szczegółowe warunki korzystania przez archiwa z systemu ZoSIA, w zakresie
nie objętym przepisami wydanymi przez Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych, mogą być określane w porozumieniach zawieranych przez
dyrektorów archiwów z dyrektorem NAC, po uzyskaniu akceptacji Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych.
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§ 9.
Tracą moc:
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 1 lutego 2018 r.

NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
dr Wojciech Woźniak
(podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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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. Z uwagi na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji
Archiwalnej we wszystkich archiwach państwowych i w związku z tym zaprzestanie
stosowania bazy SEZAM do sporządzania księgi nabytków i ubytków, księgi
przesunięć międzyzespołowych, kartoteki zespołów i zbiorów oraz spisu zespołów
i zbiorów uchylone zostaje 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.
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