DA.600.6.2018

ZARZĄDZENIE Nr 33
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 marca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego
w archiwach państwowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357 i 398)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30
stycznia 2018 r. w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach
państwowych wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dla materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej, nie zgromadzonych
w systemach informatycznych klasy EZD, jednostką archiwalną jest dokument
elektroniczny
o

w

rozumieniu

informatyzacji

działalności

art. 3

pkt 2

ustawy

podmiotów

z

dnia

realizujących

17 lutego 2005 r.

zadania

publiczne

(Dz. U. z 2017 r. poz. 570) lub grupa dokumentów elektronicznych.”;
2) w § 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Księgi nabytków, ubytków i przesunięć międzyzespołowych prowadzone przed
dniem

wejścia

31 stycznia 2018 r.

w

życie

przez

niniejszego
wpisanie

pod

zarządzenia
ostatnią

zamyka
pozycją

się
księgi

poświadczonej podpisem, o treści „Niniejszą księgę zamknięto dnia ......”.”,
b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

z

dniem

adnotacji,

„Po wprowadzeniu lub przeniesieniu danych do systemu ZoSIA przeprowadza się
weryfikację poprawności przeniesionych danych i pod ostatnią pozycją spisu
materiałów archiwalnych umieszcza się adnotację, poświadczoną podpisem i datą
o treści: „Spis anulowany, przeniesiony do systemu ZoSIA.”.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zbiór egzemplarzy skarbowych, o których mowa w § 11 ust. 1 zarządzenia
wymienionego w § 14, należy przekazać do archiwum zakładowego.”.

§ 2. 1. Przepisu § 12 ust. 1 zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu
nadanym niniejszym zarządzeniem, nie stosuje się do środków ewidencyjnych
zamkniętych przed dniem jego wejścia w życie zgodnie z dotychczasowymi
przepisami.
2. Przepisu § 12 ust. 4 zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym
niniejszym zarządzeniem, nie stosuje się do zbiorów egzemplarzy skarbowych
zamkniętych przed dniem jego wejścia w życie zgodnie z dotychczasowymi
przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

2

UZASADNIENIE
Nowelizacja zarządzenia ma na celu doprecyzowanie brzmienia przepisów
dot. postępowania ze środami ewidencyjnymi po ich zamknięciu a także po ich
przepisaniu do systemu ZoSIA. Zaproponowano również ujednolicenie zasad
ewidencjonowania dokumentów elektronicznych jako grupy dokumentów, tak jak
wcześniej zapisano to w odniesieniu do dokumentacji tradycyjnej.
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