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Wstęp

• W związku z dynamicznym rozwojem technologicznym coraz więcej

instytucji wytwarza materiały archiwalne w postaci elektronicznej, które

będą sukcesywnie przekazywane do archiwów państwowych.

• Powstające we współczesnym świecie dokumenty elektroniczne, podobnie

jak ich tradycyjne odpowiedniki, zawierają informacje o wszelkich

przejawach działalności instytucji państwowych i niepublicznych oraz osób

prywatnych.

• Dlatego zrodziła się potrzeba budowy Archiwum Dokumentów

Elektronicznych – systemu, który umożliwi przechowywanie

i zabezpieczanie dla przyszłych pokoleń materiałów archiwalnych w postaci

elektronicznej.



Główne powody wdrożenia systemu

• Zapewnienie jednostkom organizacyjnym możliwości 
przekazywania materiałów archiwalnych w postaci 
elektronicznej.

• Zapewnienie Archiwom Państwowym narzędzia 
pozwalającego na przejmowanie, zabezpieczanie, 
przechowywanie oraz udostępnianie materiałów archiwalnych 
w postaci elektronicznej.

• Zapewnienie zainteresowanym obywatelom możliwości 
dostępu do przechowywanych materiałów archiwalnych 
w postaci elektronicznej. 



Podstawy prawne wdrożenia systemu

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 października 2006 r. 
w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów 
elektronicznych (DzU z 2006 r. nr 206, poz. 1517).

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 października 2006 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania 
z dokumentami elektronicznymi (DzU z 2006 r. nr 206, poz. 1518).

• Rozporządzenie MSWiA 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 (DzU z 2006 r. nr 206, poz. 1519).



Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych

• Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej:  II oś priorytetowa 
POPC, działanie 2.1

• Okres realizacji projektu :  1 lipca 2018 – 30 czerwca 2020

• Kwota porozumienia:  8 390 764 zł brutto



Zalety systemu w skali całego kraju

• Poprawa jakości i wydajności pracy archiwów państwowych i podmiotów 
przekazujących materiały archiwalne w postaci elektronicznej

Utworzenie systemu ADE dotyczy w szczególności pracowników archiwów państwowych 
oraz podmiotów przekazujących materiały archiwalne do archiwów państwowych. Wśród 
korzyści, których beneficjentami po projekcie są użytkownicy ADE, można wskazać 
w szczególności automatyzację przekazywania i weryfikacji wniosku oraz materiałów 
archiwalnych w postaci paczki archiwalnej bezpośrednio do systemu.

• Zwiększenie przejrzystości działania podmiotów publicznych

W wyniku realizacji projektu – dzięki standaryzacji postępowania z dokumentacją 
w podmiotach wykonujących zadania publiczne – nastąpi poprawa jakości danych w aktach 
gromadzonych spraw w postaci elektronicznej (w szczególności podniesie się jakość 
i kompletność dokumentacji, ich opisu, a także jakość metadanych odnoszących się do 
gromadzonych akt w postaci elektronicznej), a co za tym idzie większej przejrzystości 
działania podmiotów publicznych.



• Zwiększenie udziału dokumentów elektronicznych w komunikacji z podmiotami 
publicznymi

System ADE stanowi praktyczne domknięcie systemu informatyzacji państwa, także tam, 
gdzie nie jest i nie będzie zasadne tworzenie systemów i usług dedykowanych do 
załatwiania określonych spraw oraz wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość prowadzenia 
elektronicznej korespondencji, opartej na dokumentach elektronicznych, gromadzonych 
i przetwarzanych w ogólnych systemach zarządzania dokumentacją.

• Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do 
wymogów gospodarki opartej na wiedzy

System ADE wspólny dla wszystkich archiwów państwowych pozwala na integrację 
informacji archiwalnej pochodzącej z różnych źródeł: z systemów EZD wykorzystywanych 
w administracji publicznej, systemów dedykowanych, rejestrów publicznych czy stron 
WWW, a także zasobów złożonych z dokumentacji nieustrukturyzowanej pochodzącej od 
wytwórców niepaństwowego zasobu archiwalnego.



Innowacje i korzyści

• Umożliwienie podmiotom zobowiązanym złożenia wniosku dotyczącego 
przekazania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych przez 
internet.

• Umożliwienie jednostkom oraz osobom prywatnym przekazania materiałów 
archiwalnych do archiwów państwowych przez internet.

• Umożliwienie archiwom państwowym przejęcia za pośrednictwem internetu 
materiałów archiwalnych i zarządzanie nimi.

• Umożliwienie osobom zainteresowanym materiałami archiwalnymi 
zapoznanie się z nimi bądź z informacjami o nich i ich ewidencją za 
pośrednictwem internetu.



Nowoczesne technologie

• Archiwalna chmura prywatna

Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych informacji i materiałów 
archiwalnych; zwiększenie efektywności pracy użytkowników; oszczędność 
kosztów; ułatwienie integracji systemów teleinformatycznych powstających 
w archiwach państwowych; zapewnienie odpowiedniej wydajności procesów 
obsługiwanych przez system.

• Nowoczesna architektura

Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych informacji i materiałów 
archiwalnych; zwiększenie efektywności pracy użytkowników; oszczędność 
kosztów; ułatwienie integracji systemów teleinformatycznych powstających 
w archiwach państwowych; zapewnienie odpowiedniej wydajności procesów 
obsługiwanych przez system. 



• Proaktywne cyberbezpieczeństwo

Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych danych i materiałów archiwalnych, 
a także informacji w nich zawartych; monitoring – wykorzystanie rozwiązań NAC 
i zakupionego oprogramowania standardowego (Fortinet); wdrożenie rozwiązania next
generation firewall wykorzystującego klaster Fortigate zainstalowany w ośrodkach 
Warszawa–Bydgoszcz. 

• Ogólnokrajowa platforma będąca swoistą e-usługą w zakresie 
przejmowania, przechowywania oraz udostępniania zabezpieczania 
dokumentacji elektronicznej stanowiącej materiały archiwalne.

Znaczące przyspieszenie i zwiększenie efektywności pracy użytkowników; zwiększenie 
bezpieczeństwa przechowywanych informacji i materiałów archiwalnych; zwiększenie 
zaspokojenia informacyjnych potrzeb społeczeństwa; zwiększenie kompetencji 
informatycznych społeczeństwa; bardziej efektywny, szybszy i szerszy dostęp do 
informacji i danych statystycznych; zwiększenie wydajności i niezawodności procesu 
gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania i zabezpieczania materiałów 
archiwalnych. 



Dla kogo jest ADE?

• Dla pracowników urzędów, instytucji i administracji państwowej 
i samorządowej oraz wszelkich innych jednostek zobowiązanych lub 
chcących przekazać materiały archiwalne do archiwów państwowych

Dzięki systemowi jednostki organizacyjne otrzymują wygodne narzędzie 
umożliwiające weryfikację i przekazywanie materiałów archiwalnych w postaci 
elektronicznej. 

• Dla pracowników Archiwów Państwowych

Archiwiści dzięki ADE otrzymują możliwość wygodnego i intuicyjnego 
weryfikowania, przejmowania, przechowywania, zabezpieczania, wyszukiwania 
i udostępniania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej.

• Dla obywateli

System ADE pozwoli na wygodny dostęp do materiałów archiwalnych w postaci 
elektronicznej dla obywateli poszukujących określonych informacji bądź wiedzy.



Budowa ADE



Portal publiczny 

Portal publiczny 
(ade.gov.pl) jest dostępny 
dla wszystkich 
zainteresowanych. 
Zamieszczone zostały na 
nim podstawowe 
informacje dotyczące 
projektu i systemu ADE.



Portal Administratora



Portal Archiwisty



Portal Jednostki



Jak uzyskać dostęp do systemu ADE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

> poprzez portal jednostki systemu ADE (aby uwierzytelnić się w systemie, 

użytkownik musi mieć profil zaufany i założone konto w systemie ADE 

zarówno dla instytucji, jak i dla Ciebie)

> poprzez system EZD zintegrowany z systemem ADE (system powinien mieć 

certyfikat umożliwiający integrację z systemem ADE; certyfikat można 

wygenerować w portalu jednostek ADE)

ARCHIWA PAŃSTWOWE

> poprzez portal archiwisty systemu ADE (aby uwierzytelnić się w systemie, 

użytkownik musi mieć certyfikat i założone konto; certyfikaty będą 

wspólne dla systemu ADE i systemu ZoSIA)



Logowanie do Portalu Archiwisty



Logowanie do Portalu Jednostki



Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania



Paczka archiwalna



Przejmowanie materiałów archiwalnych 



Przejmowanie materiałów archiwalnych



Proces przejmowania materiałów archiwalnych



Dziękuję za uwagę


