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Dz. U. 206 z 2006 r.  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 

z dnia 30 października 2006 r.  

• [poz. 1517] w sprawie niezbędnych elementów struktury 
dokumentów elektronicznych 

• [poz. 1518] w sprawie szczegółowego sposobu postępowania 
z dokumentami elektronicznymi 

 

z dnia 2 listopada 2006 r. 

• [poz. 1519] w sprawie wymagań technicznych formatów 
zapisu i informatycznych nośników danych, na których 
utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów 
państwowych 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

• [poz. 1517] Na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 

2006 r. Nr 97, poz. 673, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217) 

• [poz. 1518] Na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 

2006 r. Nr 97, poz. 673, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217) 

• [poz. 1519] Na podstawie art. 5 ust. 2c oraz ust. 3 pkt 5 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, Nr 104, poz. 708 

i Nr 170, poz. 1217) 



USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

• 2a. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora 
Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy struktury 
dokumentów elektronicznych powstałych i gromadzonych w podmiotach, o których mowa w ust. 1, 
uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie 
elektronicznej, a także potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych. 

• 2b. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora 
Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania z 
dokumentami elektronicznymi w podmiotach, o których mowa w ust. 1, w szczególności zasady 
ewidencjonowania, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów elektronicznych oraz zasady i tryb 
ich brakowania, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych i 
długotrwałego ich przechowywania. 

• 2c. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych, określi, w drodze  rozporządzenia, wymagania techniczne, jakim powinny 
odpowiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
przekazywanych do archiwów państwowych materiałów archiwalnych utrwalonych na   
informatycznych nośnikach danych. 

• 3. Sprawy, o których mowa w ust. 1, 2 i 2c, reguluje w odniesieniu do:  
• 5) organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra  Obrony 

Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw 
zagranicznych, a także w odniesieniu do komórek organizacyjnych wykonujących czynności w 
zakresie wywiadu skarbowego w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych – ministrowie, którym podlegają oraz przez 
których są nadzorowane te organy i jednostki organizacyjne; 



[poz. 1517] 

• § 1. Rozporządzenie określa niezbędne elementy struktury 
dokumentów elektronicznych powstałych i gromadzonych w 
organach państwowych i państwowych jednostkach 
organizacyjnych, w organach jednostek samorządu 
terytorialnego i  samorządowych jednostkach organizacyjnych. 

• § 2. 1. Metadanymi w rozumieniu rozporządzenia jest zestaw 
logicznie powiązanych z dokumentem elektronicznym 
usystematyzowanych informacji opisujących ten dokument, 
ułatwiających jego wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i 
długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie. 

• 2. Niezbędnymi elementami struktury dokumentów 
elektronicznych są następujące metadane: 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI  

z dnia 30 października 2006 r.  
w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów 

elektronicznych 

§ 2.  

• 1. Metadanymi w rozumieniu rozporządzenia jest 
zestaw logicznie powiązanych z dokumentem 
elektronicznym usystematyzowanych informacji 
opisujących ten dokument, ułatwiających jego 
wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i długotrwałe 
przechowanie oraz zarządzanie. 
  

 [poz. 1517] 



[poz. 1517] 
• 1) identyfikator - jednoznaczny w danym zbiorze dokumentów znacznik dokumentu, 

który umożliwia jego identyfikację; 
• 2) twórca - podmiot odpowiedzialny za treść dokumentu, z podaniem jego roli w procesie 

tworzenia lub akceptacji dokumentu; 
• 3) tytuł - nazwa nadana dokumentowi; 
• 4) data - data zdarzenia związanego z tworzeniem dokumentu; 
• 5) format - nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu dokumentu; 
• 6) dostęp - określenie komu, na jakich zasadach i w jakim zakresie można udostępnić 

dokument; 
• 7) typ - określenie podstawowego typu dokumentu (np. tekst, dźwięk, obraz, obraz 

ruchomy, kolekcja) w oparciu o listę typów Dublin Core Metadata Initiative i jego 
ewentualne dookreślenie (np. prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, 
pismo); 

• 8) relacja - określenie bezpośredniego powiązania z innym dokumentem i rodzaju tego 
powiązania; 

• 9) odbiorca - podmiot, do którego dokument jest adresowany; 
• 10) grupowanie - wskazanie przynależności do zbioru dokumentów; 
• 11) kwalifikacja - kategoria archiwalna dokumentu; 
• 12) język - kod języka naturalnego zgodnie z normą ISO-639-2 lub inne określenie języka, 

o ile nie występuje w normie; 
• 13) opis - streszczenie, spis treści lub krótki opis treści dokumentu; 
• 14) uprawnienia - wskazanie podmiotu uprawnionego do dysponowania dokumentem. 



2. Niezbędnymi elementami struktury dokumentów 
elektronicznych są następujące metadane: 

1) identyfikator — jednoznaczny w danym zbiorze dokumentów znacznik 
dokumentu, który umożliwia jego identyfikację; 
  

2) twórca — podmiot odpowiedzialny za treść dokumentu, z podaniem jego roli w 
procesie tworzenia lub akceptacji dokumentu; 
  

3) tytuł — nazwa nadana dokumentowi; 
  

4) data — data zdarzenia związanego z tworzeniem dokumentu; 
  

5) format — nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu dokumentu; 
  

6) dostęp — określenie komu, na jakich zasadach i w jakim zakresie można 
udostępnić dokument; 

7) typ — określenie podstawowego typu dokumentu (np. tekst, dźwięk, obraz, obraz 
ruchomy, kolekcja) w oparciu o listę typów Dublin Core Metadata Initiative i jego 
ewentualne dookreślenie (np. prezentacja, faktura, ustawa, notatka, 
rozporządzenie, pismo); 
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2. Niezbędnymi elementami są metadane: 

8) relacja — określenie bezpośredniego powiązania z innym 
dokumentem i rodzaju tego powiązania; 

9) odbiorca — podmiot, do którego dokument jest adresowany; 
10) grupowanie — wskazanie przynależności do zbioru 

dokumentów; 
11) kwalifikacja — kategoria archiwalna dokumentu; 
12) język — kod języka naturalnego zgodnie z normą ISO-639-2 

lub inne określenie języka, o ile nie występuje w normie; 
13) opis — streszczenie, spis treści lub krótki opis treści 

dokumentu; 
14) uprawnienia — wskazanie podmiotu uprawnionego do 

dysponowania dokumentem. 



[poz. 1517] 

• 3. Dokumenty elektroniczne przygotowane do 
przesyłania za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej sporządza się w formacie XML. 

• 4. Dokumenty elektroniczne zapisuje się w strukturze 
umożliwiającej automatyczne wyodrębnienie treści 
dokumentu oraz poszczególnych metadanych. 

• 5. W przypadku gdy metadane, o których mowa w 
ust. 2, odpowiadają elementom informacyjnym 
wymienionym w minimalnych wymaganiach dla 
rejestrów publicznych, ich wartości podaje się 
zgodnie z zasadami tam określonymi. 



[poz. 1517] 

• § 3. 1. Dla każdego dokumentu elektronicznego podaje się wartości 
metadanych określonych w § 2 ust. 2 pkt 1-7. 

• 2. Wartości metadanych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 8-14, podaje się, 
jeżeli zostały przypisane do dokumentu w procesie jego tworzenia, 
przetwarzania lub przechowywania. 

• § 4. Dodatkowe objaśnienia niezbędne do prawidłowego uporządkowania 
metadanych oraz wynikające z najlepszej praktyki przykłady prawidłowego 
uporządkowania metadanych zamieszcza się na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw 
informatyzacji. 

• § 5. Umieszczanie w strukturze dokumentu elektronicznego innych 
metadanych niż określone w § 2 ust. 2 nie może wpływać na zmianę 
wartości niezbędnych metadanych ani utrudniać ich automatycznego 
wyodrębniania. 

• § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia 
ogłoszenia. 



[poz. 1518] 

• § 1. Rozporządzenie określa: 
• 1) sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi 

powstającymi w organach państwowych i państwowych 
jednostkach organizacyjnych, w organach jednostek 
samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach 
organizacyjnych, zwanych dalej „podmiotami”, oraz 
napływającymi do nich; 

• 2) zasady ewidencjonowania, przechowywania, klasyfikowania 
i kwalifikowania dokumentów elektronicznych oraz ich 
zabezpieczania przed utrata i nieuprawnionymi zmianami; 

• 3) zasady i tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz 
zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do 
archiwów państwowych. 



[poz. 1518] 

• § 2. 1. Dokumenty elektroniczne świadczące o wykonywaniu 
działalności podmiotów, powstające w nich lub napływające do 
nich, jeżeli odzwierciedlają przebieg załatwiania i rozstrzygania 
spraw, podlegają ewidencjonowaniu w systemie  
teleinformatycznym, o którym mowa w § 6, i zwane są dalej 
„dokumentami ewidencjonowanymi”. Podmioty prowadzą wykaz 
rodzajów dokumentów ewidencjonowanych. 

• 2. Dokumenty ewidencjonowane dzielą się na: 
• 1) materiały archiwalne; 
• 2) inne dokumenty niestanowiące materiałów archiwalnych, 

które mogą podlegać brakowaniu po upływie okresu ich 
przechowywania, zwane dalej „dokumentacja niearchiwalna”. 



[poz. 1518] 

• 3. Dyrektor archiwum państwowego może do materiałów 
• archiwalnych przekwalifikować dokumentację niearchiwalna, która zyskała 

znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej, z zastrzeżeniem 
ust. 4. 

• 4. W odniesieniu do podmiotów, w których utworzono 
• archiwa państwowe wyodrębnione, dokumentację niearchiwalna, o której 

mowa w ust. 3, może przekwalifikować do materiałów archiwalnych organ, 
któremu podlega lub przez który jest nadzorowany dany podmiot, a w 
razie braku takiego organu — kierownik tego podmiotu. 

• 5. Sposób oznaczania kategorii archiwalnej dokumentów 
ewidencjonowanych ze względu na długość okresu ich przechowywania 
określa załącznik do rozporządzenia. 



[poz. 1518] 

• § 3. Dokumenty elektroniczne, które nie podlegają 
ewidencjonowaniu, są usuwane w sposób przyjęty w danym 
podmiocie. 

• § 4. 1. Wraz z dokumentami  ewidencjonowanymi 
przechowuje się ich metadane, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie  archiwalnym i archiwach, 
zwanej dalej „ustawą”, lub wskazanie na te metadane, jeżeli 
wskazanie to zapewnia stałe przyporządkowanie metadanych 
aktualnych w dniu wytworzenia dokumentu. 



[poz. 1518] 

2. Przechowywanie dokumentów ewidencjonowanych do czasu przekazania 
ich do archiwum państwowego albo brakowania wymaga w szczególności: 

 1) opracowania i aktualizowania szczegółowych procedur przechowywania 
w czasie nie krótszym niż 10 lat, z uwzględnieniem bieżącego stanu wiedzy 
i technologii; 

 2) przeprowadzania corocznych przeglądów określonych w procedurach, o 
których mowa w pkt 1, próbki dokumentów ewidencjonowanych; 

 3) przygotowania i realizacji planów przeniesienia dokumentów 
ewidencjonowanych na nowe informatyczne nośniki danych, z 
uwzględnieniem wyników przeglądów, o których mowa w pkt 2. 

§ 5. 1. Rzeczową klasyfikację oraz kwalifikację dokumentów 
ewidencjonowanych ze względu na okresy ich przechowywania zawierają 
właściwe dla danych  podmiotów jednolite rzeczowe wykazy akt, zwane 
dalej „wykazami akt”. 

 2. Wykazy akt stanowią podstawę rejestracji i grupowania dokumentów w 
akta spraw. 



[poz. 1518] 

§ 6. Postępowanie z dokumentami ewidencjonowanymi i metadanymi prowadzi się przy użyciu 
systemu teleinformatycznego, który:  

 1) zapewnia integralność treści dokumentów i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed 
wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i 
udokumentowanych procedur; 

 2) zabezpiecza przed wprowadzaniem zmian w dokumentach spraw załatwionych; 
 3) zabezpiecza przed usunięciem dokumentów z systemu, z wyjątkiem udokumentowanych 

czynności dokonywanych w ramach ustalonych procedur usuwania dokumentów: 
  a) dla których upłynął okres przechowywania ustalony w wykazie akt, 
  b) mylnie zapisanych, 
  c) mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu, 
  d) których usunięcie wymagane jest na podstawie przepisu prawa,  prawomocnego 

orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji organu administracji; 
 4) zapewnia stały i skuteczny dostęp do dokumentów oraz ich wyszukiwanie; 
 5) umożliwia odczytanie metadanych dla każdego dokumentu; 
 6) identyfikuje użytkowników i dokumentuje dokonywane przez nich zmiany w dokumentach i 

metadanych; 
 7) zapewnia kontrolę dostępu poszczególnych użytkowników do dokumentów i metadanych; 
 



[poz. 1518] 
8) umożliwia odczytanie bez zniekształceń treści dokumentów wytworzonych przez podmiot, w którym działa 

system; 
9) zachowuje dokumenty i metadane w strukturze określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a 

ustawy, łącznie z możliwością prezentacji tej struktury; 
10) zapewnia odtworzenie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw;  
11) wspomaga czynności związane z klasyfikowaniem i kwalifikowaniem oraz grupowaniem dokumentów w akta 

spraw na podstawie wykazu akt; 
12) wspomaga i dokumentuje proces brakowania dokumentów stanowiących dokumentację niearchiwalną, w tym: 
 a) wyodrębnia automatycznie dokumenty przeznaczone do brakowania, 
 b) przygotowuje automatycznie spis dokumentacji niearchiwalnej, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2; 
13) wspomaga czynności związane z przygotowaniem dokumentów stanowiących materiały archiwalne i ich 

metadanych do przekazania do archiwum państwowego, w tym: 
 a) wyodrębnia automatycznie dokumenty przeznaczone do przekazania, 
 b) przygotowuje automatycznie spis zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 17 ust. 1, w postaci dokumentu 

elektronicznego, 
 c) eksportuje dokumenty i ich metadane, 
 d) oznacza dokumenty przekazane do archiwum państwowego w sposób umożliwiający ich odróżnienie od 

dokumentów nieprzekazanych; 
14) umożliwia przesyłanie dokumentów do innych systemów teleinformatycznych, w szczególności przez: 
 a) eksport dokumentów i ich metadanych lub wskazań na te metadane oraz danych dokumentujących 

dokonane zmiany, o których mowa w pkt 6, z zachowaniem powiązań pomiędzy tymi dokumentami i 
metadanymi, 

 b) zapisywanie wyeksportowanych metadanych w formacie XML. 
§ 7. System teleinformatyczny, o którym mowa w § 6, spełnia dla dokumentów ewidencjonowanych funkcję´ 

archiwum zakładowego lub składnicy akt. 



[poz. 1518] 
§ 8. 1. Dokumentacja niearchiwalna może podlegać brakowaniu po upływie okresu 

przechowywania określonego w przepisach prawa, wykazie akt lub innym 
kwalifikatorze dokumentacji, jeżeli utraciła praktyczne znaczenie dla potrzeb 
danego podmiotu oraz dla celów kontrolnych. 

 2. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej polega na ocenie jej przydatności 
do celów praktycznych, wydzieleniu dokumentacji nieprzydatnej i jej 
zniszczeniu w sposób właściwy dla danej technologii zapisu. 

§ 9. 1. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej następuje na podstawie zgody, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

 2. Dokumentacja niearchiwalna kategorii Bc, o której mowa w załączniku do 
rozporządzenia, może być brakowana bez uzyskiwania zgody. 

 3. Zgoda na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej może być: 
  1) jednorazowa; 
  2) generalna. 
 4. Zgodę jednorazową wyraża dyrektor właściwego archiwum państwowego. 
 5. Zgodę generalną wyraża Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. 



[poz. 1518] 

6. W odniesieniu do podmiotów, w których 
utworzono archiwa państwowe 
wyodrębnione, zgodę na brakowanie 
dokumentacji niearchiwalnej wyraża organ, 
któremu podlega lub przez który jest 
nadzorowany dany podmiot, a w razie braku 
takiego organu — kierownik tego podmiotu. 



[poz. 1518] 

§ 15. 1. Materiały archiwalne są przekazywane do archiwum państwowego wskazanego 
przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych po upływie 10 lat od ich 
wytworzenia, z zastrzeleniem ust. 2 i 3. 

 2. W porozumieniu z dyrektorem archiwum państwowego wskazanego przez 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych podmioty mogą przekazać materiały 
archiwalne do tego archiwum w terminie innym niż określony w ust. 1. 

 3. Termin określony w ust. 1 nie dotyczy materiałów archiwalnych: 
 1) których okres przechowywania przez podmioty określony jest odrębnymi 

przepisami; 
 2) których gromadzenie i przechowywanie Naczelny Dyrektor Archiwów 

Państwowych powierzył jednostkom organizacyjnym. 
§ 16. 1. W przypadku ustania działalności podmiotów: 
 1) materiały archiwalne przekazuje się do archiwum państwowego, o którym mowa 

w § 15 ust. 1, z tym że materiały archiwalne, dla których nie upłynął 10-letni okres od 
ich wytworzenia, a które są niezbędne do działalności organu lub jednostki 
organizacyjnej przejmującej zadania i funkcje organu lub jednostki organizacyjnej, 
której działalność ustała, przekazuje się temu organowi lub jednostce; 



[poz. 1518] 

2. W przypadku braku następcy prawnego dokumentacją 
niearchiwalną wytworzą i zgromadzoną przez organ państwowy lub 
państwową jednostkę organizacyjną, której okres przechowywania 
nie upłynął, przekazuje się rzeczowo właściwemu organowi 
administracji rządowej. 

3. Dokumentację niearchiwalną wytworzą i zgromadzoną przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki 
organizacyjne w przypadku braku następcy prawnego przekazuje się 
odpłatnie na przechowanie na podstawie umowy podmiotom 
prowadzącym działalność w zakresie przechowywania dokumentów 
elektronicznych. Umowa przechowania powinna być zawarta do 
końca okresu przechowywania dokumentacji. Likwidator zapewnia 
w planie likwidacji odpowiednie środki finansowe niezbędne do 
realizacji umowy przechowania. 

 



[poz. 1518] 
§ 18. 1. Przygotowanie materiałów archiwalnych  do przekazania do archiwum państwowego polega 

na: 
 1) zapisaniu dokumentów ewidencjonowanych w sposób uporządkowany, w strukturze określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy, na nośniku przeznaczonym do 
przekazania danych do archiwum państwowego w formacie zapisu zgodnym z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy; 

 2) przygotowaniu spisu zdawczo-odbiorczego materiałów archiwalnych w postaci dokumentu 
elektronicznego zapisanego w jednym z formatów określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 
501); format spisu zdawczo-odbiorczego i sposób przekazania spisu wskazuje dyrektor właściwego 
archiwum państwowego w porozumieniu z podmiotem przekazującym. 

 2. Uporządkowanie materiałów archiwalnych polega na przypisaniu do każdego dokumentu 
ewidencjonowanego metadanych, których podanie jest obowiązkowe zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy. 

 3. Do spisu zdawczo-odbiorczego materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do 
archiwum państwowego dołącza się w postaci dokumentu elektronicznego informacją zawierając 
podstawowe dane dotyczące zmian organizacyjnych, jakie nastąpiły w okresie, z którego pochodzą 
przekazywane materiały archiwalne. Format tego dokumentu i sposób jego przekazania wskazuje 
dyrektor właściwego archiwum państwowego w porozumieniu z podmiotem przekazującym. 

 4. W przypadku przekazywania materiałów archiwalnych podmiotu, którego działalność ustała, do 
spisu zdawczo-odbiorczego należy dołączyć, w postaci dokumentu elektronicznego, podstawowe 
dane dotyczące organizacji i zakresu działania tego podmiotu w ujęciu chronologicznym. 



[poz. 1518] 

• § 19. 1. Materiały archiwalne przekazuje się na informatycznym nośniku 
danych spełniającym wymagania techniczne określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej do archiwum państwowego wskazanego przez 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. 

• 3. Przekazanie materiałów archiwalnych odbywa się na podstawie spisu 
zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 17 ust. 1.  

• 4. Dyrektor archiwum państwowego wskazanego przez Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwowych ustala, w porozumieniu z 
zainteresowanym podmiotem, termin i sposób przekazania materiałów 
archiwalnych. 

• 5. Koszty związane z przygotowaniem materiałów archiwalnych oraz ich 
przekazaniem ponosi podmiot przekazujący materiały. 

• § 20. Materiały archiwalne zgrupowane inaczej niż w akta spraw  przekazuje 
się w sposób uzgodniony z dyrektorem archiwum państwowego 
wskazanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. 



[poz. 1519] 

§ 2. 1. Informatyczny nośnik danych powinien być: 
 1) oznakowany w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację; 
 2) przystosowany do przenoszenia pomiędzy urządzeniami odczytującymi; 
3) dostosowany do przechowywania w temperaturze 18—22 °C przy 

wilgotności względnej 40—50 %. 
 2. Informatyczny nośnik danych powinien zapewniać możliwość wiernego 

odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych 
producentów, właściwych dla danego typu nośnika. 

§ 3. 1. Przekazywane materiały archiwalne zapisuje się w formacie, w którym 
były ostatnio przechowywane przez podmiot przekazujący. 



[poz. 1519] 

 2. Materiały archiwalne przekazuje się razem z odnoszącymi 
się do nich metadanymi, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 3. Metadane zapisuje się w strukturze określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 
dołączone do dokumentu lub zawarte w nim, w formacie XML. 

 4. Techniczny sposób zapisu na nośniku określa  załącznik do 
rozporządzenia. 

§ 4. Materiały archiwalne przekazuje się w postaci 
niezaszyfrowanej. 



Centralnego Repozytorium 
Wzorów Dokumentów (CRD)  







Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych 
§ 17. 1. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
sporządza się w formacie danych XML na 
podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w 
centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium. 
2. Załączniki dodawane do pism zapisuje się w formatach danych i w 
sposób uwzględniający przepisy wydane na 
podstawie art. 18 ustawy. 
3. We wzorach dokumentów elektronicznych jest określony zakres 
użytkowy i sposób wizualizacji dokumentów 
elektronicznych tworzonych na ich podstawie. 



§ 18. Wzór dokumentu elektronicznego przekazywany do centralnego 
repozytorium zawiera: 
1) określenie struktury pism tworzonych na podstawie tego wzoru 
zdefiniowane w formacie danych XSD; 
2) ustalenie sposobu wizualizacji pism tworzonych na podstawie tego 
wzoru zdefiniowane w formacie danych XSL; 
3) metadane opisujące wzór dokumentu elektronicznego określające w 
szczególności: 
a) twórcę wzoru – rozumianego jako podmiot odpowiedzialny za ten 
wzór, w tym zgodność wzoru z przepisami 
prawa, 
b) podstawę prawną – w przypadku gdy istnieje przepis prawa 
wymagający złożenia pisma w określonej formie lub 
według określonego wzoru, 
c) tytuł wzoru – wskazujący w sposób zwięzły zakres użytkowy 
dokumentów, które mają być tworzone na podstawie 
wzoru, 
d) opis – wskazujący zakres stosowania wzoru 
– określone w formacie danych XML. 















Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. (poz. 1519) 

1. Najwyższy poziom w strukturze zapisu przekazywanych materiałów archiwalnych musi 
zawierać trzy foldery zdefiniowane jako: „dokumenty”, „metadane” i „sprawy”. 

2. Folder „dokumenty” powinien zawierać przynajmniej jeden dokument elektroniczny 
składający się z jednego lub więcej plików: 

 1) w przypadku dokumentu składającego się z jednego pliku — jeden plik z 
rozszerzeniem lub bez; 

 2) w przypadku dokumentu składającego się z więcej niż jednego pliku — podfolder 
zawierający przynajmniej dwa pliki składające się na dokument. 

3. Folder „metadane” powinien zawierać pliki z metadanymi opisującymi dokumenty 
elektroniczne znajdujące się w folderze „dokumenty”. Każdy dokument elektroniczny 
musi być opisany przez dokładnie jeden plik z metadanymi. 

4. W celu umożliwienia podpisania całej partii przekazywanych materiałów archiwalnych 
podpisem elektronicznym przekazywane materiały archiwalne mogą być spakowane 
w nieskompresowanym pliku, zwanym dalej „paczką archiwalną”. 

5. Format paczki archiwalnej uzgadnia podmiot przekazujący z archiwum  państwowym, 
do którego przekazywane są materiały archiwalne. 



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsd:schema xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema xmlns:ndap="http://www.mswia.gov.pl/standardy/ndap" 
xmlns:un.ece.unedocs.cl.iso3166="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd" 
xmlns:iso639-2=http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/ targetNamespace="http://www.mswia.gov.pl/standardy/ndap" 
elementFormDefault="qualified"> 
 

<xsd:import namespace="http:/www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd" 
schemaLocation="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd"/> 
<xsd:import namespace="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/" 
schemaLocation="http://www.ddb.de/standards/xmetadiss/iso639-2.xsd"/> 
 

<xsd:element name="dokument"> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="odbiorca" type="ndap:Odbiorca" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
<xsd:element name="data" type="ndap:Data" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
<xsd:element name="dostep" type="ndap:Dostep" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
<xsd:element name="format" type="ndap:Format" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
<xsd:element name="grupowanie" type="ndap:Grupowanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
<xsd:element name="identyfikator" type="ndap:Identyfikator" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
<xsd:element name="jezyk" type="ndap:Jezyk" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
<xsd:element name="lokalizacja" type="ndap:Lokalizacja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
<xsd:element name="opis" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
<xsd:element name="uprawnienia" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
<xsd:element name="kwalifikacja" type="ndap:Kwalifikacja" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
<xsd:element name="relacja" type="ndap:Relacja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
<xsd:element name="status" type="ndap:Status" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
<xsd:element name="tematyka" type="ndap:Tematyka" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
<xsd:element name="tworca" type="ndap:Tworca" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
<xsd:element name="typ" type="ndap:Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
<xsd:element name="tytul" type="ndap:Tytul minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/
http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/
http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/


<xsd:complexType name="Adres"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="kod" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
<xsd:element name="poczta" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
<xsd:element name="miejscowosc" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
<xsd:element name="ulica" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
<xsd:element name="budynek" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
<xsd:element name="lokal" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
<xsd:element name="skrytkapocztowa" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
<xsd:element name="uwagi" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
<xsd:element name="kraj" type="un.ece.unedocs.cl.iso3166:CountryCoded" minOccurs="1" maxOccurs="1" 

default="PL"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
<xsd:complexType name="Odbiorca"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="podmiot" type="ndap:Podmiot" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
<xsd:element name="rodzaj" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="glowny"/> 
<xsd:enumeration value="do wiadomosci"/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 



<xsd:complexType name="Data"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="typ" type="ndap:TypDaty" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:choice> 

<xsd:element name="czas" type="ndap:Czas" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:group ref="ndap:PrzedzialCzasu"/> 

</xsd:choice> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

 

<xsd:simpleType name=TypDaty"> 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:enumeration value="dostepnyPo"/> 

<xsd:enumeration value="opublikowany"/> 

<xsd:enumeration value="stworzony"/> 

<xsd:enumeration value="uzyskany"/> 

<xsd:enumeration value="otrzymany"/> 

<xsd:enumeration value="wyslany"/> 

<xsd:enumeration value="zaakceptowany"/> 

<xsd:enumeration value="zatwierdzony"/> 

<xsd:enumeration value="zmodyfikowany"/> 

<xsd:enumeration value="daty skrajne"/> 

</xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 



<xsd:group name="PrzedzialCzasu"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="od" type="ndap:Czas" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="do" type="ndap:Czas" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:group> 

 

 

<xsd:simpleType name="Czas"> 

<xsd:union memberTypes="xsd:gYear xsd:gYearMonth xsd:date xsd:dateTime"/> 

</xsd:simpleType> 

 

 



<xsd:complexType name="Dostep"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="dostepnosc" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

<xsd:simpleType> 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:enumeration value="wszystko"/> 

<xsd:enumeration value="metadane"/> 

<xsd:enumeration value="niedostepne"/> 

</xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="uwagi" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="data" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:complexContent> 

<xsd:restriction base="ndap:Data"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="typ" type="ndap:TypDaty" fixed="dostepnyPo" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="czas" type="ndap:Czas" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:restriction> 

</xsd:complexContent> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 



<xsd:complexType name="Format"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="typ" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="specyfikacja" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="wielkosc" type="ndap:Wielkosc" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

 

<xsd:complexType name="Wielkosc"> 

<xsd:simpleContent> 

<xsd:extension base="xsd:string"> 

<xsd:attribute name="jednostka" use="required"> 

<xsd:simpleType> 

<xsd:union memberTypes="xsd:string"> 

<xsd:simpleType> 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:enumeration value="bajt"/> 

</xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:union> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:attribute> 

</xsd:extension> 

</xsd:simpleContent> 

</xsd:complexType> 

 

 



<xsd:complexType name="Grupowanie"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="typ" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="kod" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="opis" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

 

<xsd:complexType name="Identyfikator"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="typ" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="wartosc" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="podmiot" type="ndap: Podmiot" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

<xsd:complexType name="Instytucja"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="id" type="ndap:Id" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="nazwa" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="adres" type="ndap:Adres" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="kontakt" type="ndap:Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="jednostka" type="ndap:Jednostka" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 



<xsd:complexType name="Kontakt"> 

<xsd:simpleContent> 

<xsd:extension base="xsd:string"> 

<xsd:attribute name="typ" use="required"> 

<xsd:simpleType> 

<xsd:union memberTypes="xsd:string"> 

<xsd:simpleType> 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:enumeration value="telefon"/> 

<xsd:enumeration value="faks"/> 

<xsd:enumeration value="email"/> 

</xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:union> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:attribute> 

</xsd:extension> 

</xsd:simpleContent> 

</xsd:complexType> 

 

 

<xsd:complexType name="Id"> 

<xsd:simpleContent> 

<xsd:extension base="xsd:string"> 

<xsd:attribute name="typ" type="xsd:string" use="required"/> 

</xsd:extension> 

</xsd:simpleContent> 

</xsd:complexType> 



<xsd:complexType name="Jednostka"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="nazwa" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="adres" type="ndap:Adres" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="kontakt" type="ndap:Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="poziom" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="jednostka" type="ndap:Jednostka" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="pracownik" type="ndap:Pracownik" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

 

<xsd:complexType name="Jezyk"> 

<xsd:simpleContent> 

<xsd:extension base="xsd:string"> 

<xsd:attribute name="kod" type="iso639-2:RegisteredCodeType" use="required"/> 

</xsd:extension> 

</xsd:simpleContent> 

</xsd:complexType> 



<xsd:complexType name="Lokalizacja"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="typ" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="podmiot" type="ndap:Podmiot" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="adres" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

 

<xsd:complexType name="Osoba"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="id" type="ndap:Id" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

<xsd:element name="nazwisko" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="imie" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="adres" type="ndap:Adres" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="kontakt" type="ndap:Kontakt" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 



<xsd:complexType name="Podmiot"> 

<xsd:choice> 

<xsd:element name="osoba" type="ndap:Osoba"/> 

<xsd:element name="instytucja" type="ndap:Instytucja"/> 

</xsd:choice> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="Pracownik"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="id" type="ndap:Id" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="nazwisko" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="imie" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="kontakt" type="ndap:Kontakt" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

<xsd:element name="funkcja" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

 

<xsd:complexType name="Kwalifikacja"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="kategoria" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="data" type="xsd:date" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="podmiot" type="ndap: Podmiot" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 



<xsd:complexType name="Relacja"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="identyfikator" type="ndap:Identyfikator" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="typ" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

<xsd:simpleType> 

<xsd:union memberTypes="xsd:string"> 

<xsd:simpleType> 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:enumeration value="maFormat"/> 

<xsd:enumeration value="jestFormatem"/> 

<xsd:enumeration value="maWersje"/> 

<xsd:enumeration value="jestWersja"/> 

<xsd:enumeration value="maCzesc"/> 

<xsd:enumeration value="jestCzescia"/> 

<xsd:enumeration value="maOdniesienie"/> 

<xsd:enumeration value="odnosiSieDo"/> 

<xsd:enumeration value="maZrodlo"/> 

<xsd:enumeration value="wymaga"/> 

<xsd:enumeration value="jestWymagany"/> 

<xsd:enumeration value="maDekretacje"/> 

<xsd:enumeration value="jestDekretacja"/> 

</xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:union> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 



<xsd:complexType name="Status"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="rodzaj" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="wersja" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="opis" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

 

<xsd:complexType name="Tematyka"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="przedmiot" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

<xsd:element name="osoby" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

<xsd:element name="miejsce" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

<xsd:element name="czas" type="ndap:PrzedzialCzasuTematyki" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

<xsd:element name="odbiorcy" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

<xsd:element name="inne" type="ndap:Inne" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 



<xsd:complexType name="Inne"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="klucz" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="wartosc" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

 

<xsd:complexType name="PrzedzialCzasuTematyki"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="od" type="ndap:Czas" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="do" type="ndap:Czas" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

 



<xsd:complexType name="Tworca"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="funkcja" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

<xsd:simpleType> 

<xsd:union memberTypes="xsd:string"> 

<xsd:simpleType> 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:enumeration value="stworzyl"/> 

<xsd:enumeration value="modyfikowal"/> 

<xsd:enumeration value="zatwierdzil"/> 

</xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:union> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="podmiot" type="ndap:Podmiot" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

 



<xsd:complexType name="Typ"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="kategoria" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

<xsd:simpleType> 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:enumeration value="Collection"/> 

<xsd:enumeration value="Dataset"/> 

<xsd:enumeration value="Event"/> 

<xsd:enumeration value="Image"/> 

<xsd:enumeration value="InteractiveResource"/> 

<xsd:enumeration value="MovingImage"/> 

<xsd:enumeration value="PhysicalObject"/> 

<xsd:enumeration value="Service"/> 

<xsd:enumeration value="Software"/> 

<xsd:enumeration value="Sound"/> 

<xsd:enumeration value="StillImage"/> 

<xsd:enumeration value="Text"/> 

</xsd: restriction> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="rodzaj" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="Tytul"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="oryginalny" type="ndap:TytulElement" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="alternatywny" type="ndap:TytulElement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 



<xsd:complexType name="TytulElement"> 

<xsd:simpleContent> 

<xsd:extension base="xsd:string"> 

<xsd:attribute name="jezyk" type="iso639-2:RegisteredCodeType" use="optional"/> 

</xsd:extension> 

</xsd:simpleContent> 

</xsd:complexType> 

 

 

</xsd:schema> 







Statystyka 

Rok Wzorów Wzorów N 

2008 52 38 

2009 111 46 

2010 148 27 

2011 187 46 

2012 303 59 

razem 801 216 














