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Zasady testowania ADE 
1. Prototyp Archiwum Dokumentów Elektronicznych, zwany dalej prototypem ADE, 

jest systemem testowym w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 325, z późn. zm.) funkcjonalnie odpowiadającym 
planowanemu systemowi produkcyjnemu, udostępnianym w celu dokonywania 
sprawdzenia poprawności wdrożenia rozwiązań pod względem organizacyjnym, 
semantycznym i technologicznym. Prototyp ADE dostępny jest pod adresem 
https://ade.ap.gov.pl/ndap/. 

2. Prototyp ADE udostępnia się:  
1. Wszystkim podmiotom zobowiązanym do przekazywania materiałów 

archiwalnych w postaci elektronicznej do archiwów państwowych, które 
zamierzają sprawdzić swoją gotowość w tym zakresie. 

2. Producentom oprogramowania dla systemów Elektronicznego Zarządzania 
Dokumentacją (EZD), zamierzającym sprawdzić gotowość 
wyprodukowanego oprogramowania do wspierania procesu przekazywania 
materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do archiwów 
państwowych. 

3. Producentom oprogramowania dla innych systemów teleinformatycznych, 
w których realizuje się postępowanie z dokumentami elektronicznymi, 
o których mowa w §6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. Nr 206 poz. 
1518). 

3. Udostępnianie Prototypu ADE do testów ma w szczególności na celu:  
1. Zapewnienie możliwości zapoznania się w praktyce ze sposobem 

przekazywania materiałów archiwalnych uporządkowanych w akta spraw 
do prototypu ADE wszystkim uczestnikom tego procesu, a mianowicie:  
a. Instytucjom zobowiązanym do przekazywania materiałów 

archiwalnych, 
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b. Narodowemu Archiwum Cyfrowemu utrzymującemu prototyp ADE 
w ruchu, 

c. Archiwom państwowym właściwym do przejmowania materiałów 
archiwalnych od podmiotów pozostających w zakresie ich działalności, 

d. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przygotowującej 
podstawowe założenia dla systemu docelowego archiwum 
dokumentów elektronicznych. 

2. Zapewnienie możliwości sprawdzenia w praktyce interoperacyjności tzw. 
paczek archiwalnych, których struktura została zdefiniowana w załączniku 
do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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 (Dz. U. Nr 206, poz. 
1519). 

3. Wypracowanie dobrej praktyki przekazywania materiałów archiwalnych 
w postaci elektronicznej do archiwów państwowych, mając 
w szczególności na uwadze:  

a. zapewnienie rozliczalności przekazywanych materiałów, 
b. zapewnienie jakości przekazywanych materiałów, w szczególności 

metadanych, 
c. bezpieczeństwo materiałów archiwalnych w cyklu ich 

przekazywania, przechowywania i udostępniania, 
d. ergonomię procesu przekazywania. 

4. Ze względu na testowy charakter udostępniania systemu przekazywane paczki 
archiwalne nie mogą zawierać danych prawnie chronionych przed nieuprawnionym 
udostępnieniem, w szczególności danych osobowych. Jeżeli w paczce archiwalnej 
przekazywanej do testów znajdują się imiona i nazwiska osób, to wyłącznie 
w kontekście związanym z wykonywaniem przez te osoby obowiązków 
służbowych (stanowisko służbowe, komórka organizacyjna, służbowy adres 
poczty elektronicznej). Zasada ta odnosi się zarówno do metadanych, jak i do 
treści dokumentów przekazanych z ramach paczki archiwalnej. Przekazane w 
ramach testowania dane mogą być bowiem w całości lub części udostępniane 
publicznie w ramach prototypu ADE. W przypadku przekazania do prototypu ADE 
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danych prawnie chronionych przez podmiot dokonujący testowania, 
odpowiedzialność za ujawnienie tego rodzaju danych ponosi ten podmiot. 

5. W testowaniu biorą udział użytkownicy pełniący następujące role w systemie 
(opisane w instrukcji dostępnej pod adresem https://ade.ap.gov.pl/ade.pdf zwanej 
dalej Instrukcją):  
a. Archiwum techniczne (rolę pełni Narodowe Archiwum Cyfrowe), 
b. Archiwum merytoryczne (rolę pełni Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 

lub archiwum państwowe), 
c. Instytucja publiczna (rolę pełni podmiot wymieniony w pkt 2). Ponadto w 

ramach zaplanowanych szkoleń i testów wewnętrznych dla archiwów 
państwowych poszczególne role będą mogły być realizowane wymiennie przez 
archiwa państwowe i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. 

6. Podmiotami właściwymi do administracji prototypu ADE są:  
a. w zakresie zakładania kont dla instytucji publicznych, merytorycznego 

zatwierdzania zawartości spisów zdawczo-odbiorczych oraz merytorycznego 
zatwierdzania zawartości paczek archiwalnych – Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych, lub archiwum państwowe, 

b. w zakresie technicznej poprawności funkcjonowania systemu oraz technicznej 
poprawności procesu przesyłania danych – Narodowe Archiwum Cyfrowe. 

7. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu testowania wszelkie wnioski, zapytania 
i uwagi sprawach prototypu należy zgłaszać jednocześnie na adresy poczty 
elektronicznej pade@archiwa.gov.pl (w Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych) oraz pade@nac.gov.pl (w Narodowym Archiwum Cyfrowym). 

8. Koordynatorem testów jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. 
9. W celu założenia testowego konta instytucji publicznej podmiot wymieniony w pkt 

2 przesyła na adresy poczty elektronicznej pade@archiwa.gov.pl oraz do 
wiadomości na adres pade@nac.gov.pl podpisany podpisem elektronicznym 
wniosek zawierającym następujące dane:  
a. nazwę podmiotu, 
b. imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania 

podmiotu podczas testowania, 
c. adres poczty elektronicznej do kontaktu, o ile adres ten jest inny niż adres, 

z którego wysłano wniosek, 
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d. imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) oraz adres (adresy) poczty elektronicznej 
do nie więcej niż czterech osób biorących udział w testowaniu (co najmniej dla 
posiadacza superkonta, oraz opcjonalnie dla konta edycyjnego oraz dwóch 
kont do odczytu, określonych w pkt 2.3 Instrukcji), 

e. informację o planowanym zakresie wykorzystania scenariuszy testowych, 
o których mowa w załączniku do niniejszych zasad, 

f. orientacyjną informację o planowanym terminie zakończenia testów, 
g. oświadczenie, że przekazywane w ramach testów paczki archiwalne nie będą 

zawierać danych prawnie chronionych, w szczególności danych osobowych. 
10. Koordynator testów przesyła wnioskującemu niezbędne dane, w szczególności 

identyfikatory w systemie (loginy) oraz hasła początkowe nie później niż w ciągu 
tygodnia od otrzymania wniosku. Przekazanie loginów i haseł następuje odrębnie 
od siebie (hasła nie mogą zostać przesłane razem z danymi do logowania). 

11. Testowanie prototypu ADE odbywa się wg ściśle określonych scenariuszy 
testowych określonych w załączniku. Ewentualne testy innych funkcjonalności 
prototypu ADE opisanych w Instrukcji następują w uzgodnieniu z Koordynatorem 
testów. 

12. Ze względu na testowy charakter udostępnienia prototypu ADE zastrzega się 
możliwość zmian w stosunku do działań przewidzianych w Instrukcji. 

 

 
Załącznik – Scenariusze testowe  
(role instytucji publicznej, archiwum merytorycznego i archiwum technicznego pełnią 
odpowiednio podmioty określone w pkt 5 zasad udostępniania prototypu ADE do celów 
testowych) 
 
Scenariusz nr 1 (podstawowy) – Akceptacja paczki archiwalnej w systemie: 

1. instytucja publiczna przekazuje spis zdawczo-odbiorczy, 
2. archiwum merytoryczne akceptuje spis zdawczo-odbiorczy, 
3. instytucja publiczna przekazuje sumę kontrolną, 
4. instytucja publiczna przekazuje paczkę archiwalną do wprowadzenia, 
5. archiwum techniczne wprowadza paczkę do systemu, 
6. archiwum merytoryczne akceptuje paczkę archiwalną. 
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Scenariusz nr 2. Wycofanie spisu zdawczo-odbiorczego przez instytucję publiczną 
(niezaakceptowanego). 

1. instytucja publiczna przekazuje spis zdawczo-odbiorczy, 
2. instytucja publiczna wycofuje przekazany spis zdawczo-odbiorczy. 

 
Scenariusz nr 3. Odrzucenie spisu zdawczo-odbiorczego przez archiwum merytoryczne 

1. instytucja publiczna za pomocą przekazuje spis zdawczo-odbiorczy, 
2. archiwum merytoryczne odrzuca spis zdawczo-odbiorczy. 

 
Scenariusz nr 4. Wycofanie spisu zdawczo-odbiorczego przez instytucję publiczną 
(zaakceptowanego). 

1. instytucja publiczna przekazuje spis zdawczo-odbiorczy, 
2. archiwum merytoryczne akceptuje spis zdawczo-odbiorczy, 
3. instytucja publiczna zgłasza zaakceptowany przez archiwum merytoryczne spis 

zdawczo-odbiorczy do wycofania, 
4. archiwum merytoryczne zatwierdza wycofanie spisu. 

 
Scenariusz nr 5. Wycofanie spisu zdawczo-odbiorczego przez instytucję publiczną po 
załadowaniu paczki archiwalnej. 

1. instytucja publiczna przekazuje spis zdawczo-odbiorczy, 
2. archiwum merytoryczne akceptuje spis zdawczo-odbiorczy, 
3. instytucja publiczna przekazuje sumę kontrolną, 
4. instytucja publiczna przekazuje paczkę archiwalną do wprowadzenia, 
5. instytucja publiczna zgłasza zaakceptowany przez archiwum merytoryczne spis 

zdawczo-odbiorczy do wycofania, 
6. archiwum merytoryczne zatwierdza wycofanie spisu. 

 
Scenariusz nr 6. Odrzucenie paczki archiwalnej ze względów merytorycznych. 

1. instytucja publiczna przekazuje spis zdawczo-odbiorczy, 
2. archiwum merytoryczne akceptuje spis zdawczo-odbiorczy, 
3. instytucja publiczna przekazuje sumę kontrolną, 
4. instytucja publiczna przekazuje paczkę archiwalną do wprowadzenia, 
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5. archiwum techniczne wprowadza paczkę do systemu, 
6. archiwum merytoryczne odrzuca wprowadzoną paczkę archiwalną. 
7. Dalsze możliwe kroki to do wyboru:  

a. przekazanie poprawionej paczki archiwalnej – realizacja scenariusza nr 1 od 
pkt 3, 

b. wycofanie spisu zdawczo-odbiorczego – realizacja scenariusza nr 4 od pkt 3. 
 
Scenariusz nr 7. Przekazanie nieprawidłowego technicznie spisu zdawczo-odbiorczego. 

1. instytucja publiczna przekazuje spis zdawczo-odbiorczy, 
2. prototyp ADE przekazuje komunikat o błędach w spisie zdawczo-odbiorczym. 

 
Scenariusz nr 8. Przekazanie do wprowadzenia niepoprawnej technicznie paczki 
archiwalnej 

1. instytucja publiczna przekazuje spis zdawczo-odbiorczy, 
2. archiwum merytoryczne akceptuje spis zdawczo-odbiorczy, 
3. instytucja publiczna przekazuje sumę kontrolną, 
4. instytucja publiczna przekazuje paczkę archiwalną do wprowadzenia, 
5. archiwum techniczne wprowadza paczkę do systemu, 
6. prototyp ADE przekazuje komunikat o błędach paczki archiwalnej. 
7. Dalsze możliwe kroki to do wyboru:  

a. przekazanie poprawionej paczki archiwalnej – realizacja scenariusza nr 1 od 
pkt 3, 

b. wycofanie spisu zdawczo-odbiorczego – realizacja scenariusza nr 4 od pkt 3. 


