
dokumenty 

continuatio 



• Brak jasnej definicji dokumentu 

– Ale to nie tylko NASZE zmartwienie 

• Oryginały – nie w środowisku elektronicznym 

– w środowisku elektronicznym oryginał i kopia są 
TOŻSAME 

• Standardy  

– bez nich koszty 

– z nimi łatwość konwersji 

 

 



Dokument urzędowy* 

• Co przez „dokument” rozumie administracja publiczna? 

- dlaczego to jest ważne (KC a KPA; równość stron a pozycja 
uprzywilejowana administracji – {przykład: podpis 
cyfrowy}) 

- Tylko „bezpieczny podpis elektroniczny”  jak wynika z art. 5 
ust. 1,  „wywołuje skutki prawne określone ustawą” a dane 
nim opatrzone „są równoważne pod względem skutków 
prawnych dokumentom opatrzonym podpisami 
własnoręcznymi” (5 ust. 2).  

- Dokument w urzędzie: akta w archiwum 



Dokument urzędowy* 
Ludzie tworzą dokumenty, bo ich potrzebują, a 

nie dlatego, że ktoś im to nakazał. To chęć 

sterowania i kontrolowania procesów 

podejmowania decyzji jest zasadniczym 

powodem wytwarzania dokumentów, gdyż z 

ich pomocą wszystkie wysiłki mogą być 

efektywnie ukierunkowane na wspólne cele 

lub zadania. Dokumenty nie są tworzone dla 

potomności, aktotwórca tworzy je, bo sam ich 

potrzebuje. A. Menne-Haritz 



Dokumenty 
elektroniczne 

Electronic records 

Digital objects 



Dwa punkty widzenia 

• Twórca (Records Manager) 
– ISO 15489: Information and documentation — Records management 
– Model requirements for management of electronic records – MoReq 
 

 
 
 
 
• Archiwista 

– Electronic Records: Workbook For Archivists 
 

 

Electronic Records Management System 



OSG Zarządzanie Dokumentacją  
Więcej niż tylko archiwum 

OSG Records Management More than just archive  

• OSG Zarządzanie Dokumentacją oferuje kompleksowe usługi 
przechowywania i zarządzania dokumentacją na całym 
świecie: http://www.osgrm.com/pol/ 

• Skanowanie dokumentów i zapisywanie danych  
• Projektowanie systemu obiegu dokumentów  
• Usługi archiwizacyjne  
• Przechowywanie dokumentów  
• Przechowywanie kopii zapasowych dysków oraz taśm  
• Data vaulting on-line  
• Katalogowanie i indeksowanie dokumentów  
• Poufne niszczenie dokumentów  
• Odbieranie i dostarczanie dokumentów 
• Archiwa zewnętrzne  

 

http://www.osg.pl/ 

http://www.osgrm.com/pol/
http://www.osgrm.com/pol/document-scanning-data-entry.html
http://www.osgrm.com/pol/document-workflow-design.html
http://www.osgrm.com/pol/archival-services.html
http://www.osgrm.com/pol/document-storage.html
http://www.osgrm.com/pol/backup-disc-tape-storage.html
http://www.osgrm.com/pol/data-vaulting.html
http://www.osgrm.com/pol/data-vaulting.html
http://www.osgrm.com/pol/data-vaulting.html
http://www.osgrm.com/pol/katalogowanie-i-indeksowanie-dokument-oacute-w.html
http://www.osgrm.com/pol/confidential-document-destruction.html
http://www.osgrm.com/pol/odbi-oacute-r-i-dostawa.html
http://www.osgrm.com/pol/document-storage-supplies.html
http://www.osg.pl/












• Program Translatica 7+ Komputerowy tłumacz dla języka 
angielskiego posiada najbardziej rozbudowaną bazę słownikową 
spośród wszystkich polskich programów tłumaczących: 
– wbudowany słownik angielsko-polski, polsko-angielski 

– 18 milionów form fleksyjnych 

– 3 miliony haseł 

– słownictwo oparte na Wielkich Słownikach PWN 

•  Program wybrany przez instytucje Unii Europejskiej 
– Jakość rozwiązań wykorzystywanych w systemie Translatica 7 Office 

Comfort została doceniona przez instytucje Unii Europejskiej. Firma 
pwn.pl sp. z o.o. jest jedynym polskim uczestnikiem projektu mającego 
na celu umożliwienie automatycznego tłumaczenia wszystkich języków 
Unii Europejskiej. 

 

http://www.translatica.pl/


http://www.translatica.pl/slowniki/po-polsku/record/ 

                                   
 

Record – 62 wersje tłumaczenia rzeczownika 

tłumaczenia i języki w pwn.pl 

http://www.translatica.pl/
http://www.translatica.pl/


• rekord 
• zapis 
• płyta 
• protokół 
• rejestr 
• ewidencja 
• rekordowy 
• akta 
• płyta gramofonowa 
• notatka 
• dokument 
• ewidencja 
• akta 
• spis 
• historia 
• nagranie 
• archiwum 
• dowód 
• dokumentacja 
• płytowy 
• przeszłość 
• kartoteka 
• zapisek 
• lista 
• dokumentacja 
• nagraniowy 
• notacja 
• wzmianka 
• notowanie 
• zarejestrowanie 
• świadectwo 

• kartoteka 
• dysk 
• odnotowanie 
• akt 
• ewidencyjny 
• sprawozdanie 
• rejestry 
• tekst 
• krążek 
• przekaz 
• zapis w dokumentach 
• rejestracja 
• dane 
• zapiskowy 
• archiwum 
• archiwalia 
• akta personalne 
• nagrywanie 
• notatkowy 
• notka 
• zaprotokołowanie 
• ewidencyjnie 
• registratura 
• kronika 
• rekordowy 
• rekordy 
• udokumentowanie 
• aktowy 
• ewid. 
• inw. 
• akta  

 



Record 

• recorded information produced or received in the 
initiation, conduct or completion of an institutional or 
individual activity and that comprises content, 
context and structure sufficient to provide evidence 
of the activity. 

• Classified: 
– by function: case files, court files, subject (activity-oriented) files, 

personnel files, correspondence files, web site documents etc. 

– by form and format: word processed documents, databases, hypertext 
documents, images, spreadsheets, e-mails, voice mails, video ….. 



Record 

• The Guide emphasised two characteristics: 
• authenticity, defined as “the persistence over time of the original 

characteristics of the record with respect to context, structure and 
content”, meaning that a record is what it purports to be; and 

• reliability as the ability of a record “to serve as reliable evidence”,11 
referring to the authority and trustworthiness of records as evidence. 

• ISO 15489-1 added two closely related 
characteristics: 
• integrity, referring to the fact that a record is complete and unaltered; 

and 

• usability, defining the ability to locate, retrieve, present, and interpret a 
record. 





RiC 



RiC  Record 
• Linguistic, symbolic, or graphic information 

represented in any persistent form, on any durable 
carrier, by any method, by an Agent in the course 
of life or work events and Activities. 
– Such information may serve a variety of purposes, 

including documenting the events and Activities. 
Because of its relation to the events and Activities, it 
serves as evidence for them no matter its quality for use 
in a particular context.  One or more Records in one 
context may be subsumed or incorporated into a Record 
in another context to form a new Record. This 
'compound Record' should not be confused with a 
Record Set, as it is evidence of a single transaction by an 
Agent rather than a grouping of distinct Records as part 
of their management and use. 
 



record/records 

• – zgodnie z utrwaloną już w polskich 
przepisach tradycją tłumaczę jako 
„dokument/dokumentacja”, choć wydaje się, 
że najwłaściwsze tłumaczenie powinno być 
zaczerpnięte z Rozporządzenia MSWiA Dz. U, 
2006, nr 206, poz. 1517 § 2. 1. pojęcie 
dokument(y) ewidencjonowane  



• § 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”.  



 
 Dz.U. 1983 Nr 38 poz. 173  

USTAWA  
z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach 

 
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 

2011 r. Nr 123, poz. 698, Nr 171, poz. 1016, 
z 2014 r. poz. 822, z 2015 r. poz. 566, 978. 

978 -  Prawo restrukturyzacyjne  

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie 

ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu 

restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami …. 







Art. 1. Materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu 
archiwalnego, zwanymi dalej „materiałami archiwalnymi”, są wszelkiego 
rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, 
techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, 
nagrania dźwiękowe i wideofonowe, dokumenty elektroniczne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 
poz. 565, z późn. zm.1)) oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób 
jej wytworzenia, mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości 
historycznej o działalności Państwa Polskiego, jego poszczególnych 
organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz o jego 
stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i 
gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym, 
społecznym i gospodarczym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i 
rozwoju nauki, kultury i sztuki, a także o działalności jednostek 
samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek 
organizacyjnych – powstała w przeszłości i powstająca współcześnie. 



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.  



Art. 6. 1. Organy państwowe oraz państwowe jednostki 
organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego 
oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są 
zapewnić odpowiednią ewidencję, przechowywanie oraz 
ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą:  
1) powstającej w nich dokumentacji, w sposób 
odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania 
spraw;  
2) nadsyłanej i składanej do nich dokumentacji, w sposób, o 
którym mowa w pkt 1.  
<1a. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być 
realizowane w ramach elektronicznego zarządzania 
dokumentacją, będącego systemem wykonywania 
czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu 
załatwiania i rozstrzygania spraw, gromadzenia i tworzenia 
dokumentacji w postaci elektronicznej z wykorzystaniem 
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b.>  

Zmiany w 
art. 6 wejdą 
w życie z dn. 
1.11.2015 r. 
(Dz. U. z 2015 
r. poz. 566). 



Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565  
USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne 

 

Art. 1. Ustawa określa zasady:  
 1) dofinansowania projektów informatycznych o publicznym 
zastosowaniu,  
 2) ustalania minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z 
podmiotami publicznymi oraz ustalania Krajowych Ram Interoperacyjności 
systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność 
technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji, 
  4) dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji z podmiotami publicznymi 
oraz do Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych 
w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych 
standardów i specyfikacji, 



 6) wymiany informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów 

elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami 
niebędącymi podmiotami publicznymi,  

 7) ustalania i publikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych w 
oprogramowaniu umożliwiającym łączenie i wymianę informacji, w tym 
przesłanie dokumentów elektronicznych, pomiędzy systemami 
teleinformatycznymi podmiotów publicznych a systemami podmiotów 
niebędącymi podmiotami publicznymi,  

 8) funkcjonowania elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej, zwanej dalej „ePUAP”,  

 9) funkcjonowania centralnego repozytorium wzorów dokumentów 
elektronicznych, 



Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:  

 1) informatyczny nośnik danych – materiał lub urządzenie służące do 
zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej;  

 2) dokument elektroniczny – stanowiący odrębną całość znaczeniową 
zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany 
na informatycznym nośniku danych; 

 10) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej – zespół cech informacyjnych, w tym 
identyfikatorów oraz odpowiadających im charakterystyk elementów 
strukturalnych przekazu informacji, takich jak zawartości pola danych, 
służących do zapewnienia spójności prowadzenia rejestrów publicznych oraz 
wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi; 

 17) elektroniczna skrzynka podawcza – dostępny publicznie środek 
komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu 
elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie 
dostępnego systemu teleinformatycznego; 



Art. 61. 1. Ilekroć w przepisach dotyczących informatyzacji 
zawartych w odrębnych ustawach jest mowa o:  

 1) elektronicznym nośniku informacji, elektronicznym nośniku 
informatycznym, elektronicznym nośniku danych, komputerowym nośniku 
informacji, komputerowym nośniku danych, nośniku elektronicznym, 
nośniku magnetycznym, nośniku informatycznym albo nośniku 
komputerowym – należy przez to rozumieć, w przypadku wątpliwości 
interpretacyjnych, informatyczny nośnik danych, o którym mowa w art. 3 
pkt 1 niniejszej ustawy;  
 2) danych elektronicznych, danych w postaci elektronicznej, 
danych w formie elektronicznej, danych informatycznych, informacjach w 
postaci elektronicznej albo informacjach w formie elektronicznej – należy 
przez to rozumieć, w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, dokument 
elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 niniejszej ustawy. 

{Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają: } 

2) dokument elektroniczny – stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych 
uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku 
danych 



ISO 15489 

ISO 15489-1:2001 

Information and documentation -- Records 
management -- Part 1: General 













klasyfikacja / classification 

Przy zarządzaniu dokumentami systematyczna identyfikacja i układ prowadzonych 

spraw i/lub dokumentów w kategoriach według logicznie strukturalizowanych 

(usystematyzowanych) konwencji, metod i reguł proceduralnych przedstawionych w 

systemie klasyfikacji. 

Źródło: ISO 15489 (patrz załącznik 7) 
In records management, the systematic identification and arrangement of business activities and/or 

records into categories according to logically structured conventions, methods, and procedural rules 

represented in a classification system. 

Source: ISO 15489 (see appendix 7). 

zniszczenie / destruction 

Proces eliminowania […] dokumentów poza jakąkolwiek możliwość ich odtworzenia. 

Źródło: ISO 15489 (patrz załącznik 7) 

Uwaga: zależnie od konfiguracji systemu to może być to samo co usuniecie/skasowanie 

lub może być różne od usunięcia/skasowania. 

Uwaga: To nie jest zamierzone nadpisanie zniszczonych danych lub inny środek 

bezpieczeństwa. Takie dodatkowe środki bezpieczeństwa mogą być zastosowane, ale 

nie są wymagane przez MoReq2. 
Process of eliminating […] records, beyond any possible reconstruction. 

Source: ISO 15489 (see apendix 7). 

Note: Depending on system configuration, this may be the same as deletion, or different from 

deletion. 

Note: This is not intended to imply overwriting of destroyed data or other security measures. Such 

additional security measures can be implemented but are not required by MoReq2. 



brakowanie / disposition 

Zakres procesów związanych z wdrożeniem decyzji o zachowywaniu, zniszczeniu lub 

transferze dokumentów, które zostały udokumentowane w harmonogramie 

zachowywania i brakowania lub w inny sposób. 

Źródło: (patrz załącznik 7) 
Range of processes associated with implementing records retention, destruction or transfer 

decisions which are documented in retention and disposition schedules or other instruments. 

Source: ISO 15489 (see appendix 7). 



Metadata 

Structured or semi-structured information, which enables the creation, management 

and use of records through time and within and across domains. 

Source: ISO 23081 – 1: 2006, Clause 4. 

Structured information that describes and/or allows users to find, manage, control, 

understand or preserve other information over time. 

Source: Adapted from A Cunningham, ‘Six degrees of separation: Australian metadata 

initiatives and their relationships with international standards’, Archival Science, vol. 1, 

no. 3, 2001, p. 274. 



ISO/TR 23081-3:2011 provides guidance on conducting a self-assessment on records 

metadata in relation to the creation, capture and control of records. 

  

The self-assessment helps to: 

 1. identify the current state of metadata capture and management in or across organizations; 

 2. identify priorities of what to work on and when; 

 3. identify key requirements from ISO 23081-1:2006 and ISO 23081-2:2009; 

 4. evaluate progress in the development of a metadata framework for the implementation of 

specific systems and projects; 

 5. evaluate system and project readiness (move to the next phase in a system or project) 

when including records metadata functionality in a system. A records metadata readiness 

evaluation is provided for key steps from project inception through to the 

implementation/maintenance phase. 

ISO 23081-1:2006 covers the principles that underpin and govern records 

management metadata. These principles apply through time to: 

 • records and their metadata; 

• all processes that affect them; 

• any system in which they reside; 

• any organization that is responsible for their management. 

ISO/TR 23081-3:2011 

Information and documentation -- Managing metadata for records -- Part 3: Self-assessment 

method 

ISO 23081-1:2006 

Information and documentation -- Records management processes -- Metadata for records -- 

Part 1: Principles 



ISO 23081-2:2009 

Information and documentation -- Managing metadata for records -- Part 2: Conceptual and 

implementation issues 



pismo (rzeczownik) / document (noun) [3.10] 

Zapisana informacja lub obiekt, który można potraktować jako [odrębną] całość. 

Źródło: ISO 15489 (patrz załącznik 7) 

Uwaga: pismo może być na papierze, na mikroformie [mikrofilmie, mikrofiszy], na 

magnetycznym lub innym elektronicznym nośniku. Może ono zawierać połączenie 

tekstu, dat, grafiki, dźwięku, filmu lub jakiejkolwiek innej formy informacji. Pojedyncze 

pismo może się składać z jednego lub więcej komponentów. 

Uwaga: pismo [dokument nie-ewidencjonowany] różni się od dokumentu (record) z wielu 

ważnych powodów. MoReq2 używa terminu pismo dla określenia informacji, która nie 

została uchwycona jako dokument, tzn. sklasyfikowana [otrzymała znak spraw], 

zarejestrowana, i zabezpieczona przed zmianami. Słowo „zapisana” (recorded) w 

definicji nie określa charakterystyki dokumentu. Należy zauważyć, że niektóre pisma 

stają się dokumentami. 

 

Recorded information or object which can be treated as a unit. 

Source: ISO 15489 (see appendix 7). 

Note: a document may be on paper, microform, magnetic or any other electronic 

medium. It may include any combination of text, data, graphics, sound, moving pictures 

or any other forms of information. A single document may consist of one or several 

components. 

Note: documents differ from records in several important respects. MoReq2 uses the 

term document to mean information that has not been captured as a record, i.e. 

classified, registered and locked against change. The word ―recorded‖ in the definition 

does not imply the characteristics of a record. However, note that some documents 

become records 



dokument (rzeczownik) / record (noun) [3.15] 

Informacja wytworzona, otrzymana i uchwycona jako świadectwo i informacja przez 

organizację lub osobę, jako wykonanie prawnych zobowiązań lub w toku prowadzonych 

spraw. 

Źródło: ISO 15489 (patrz załącznik 7). 

Uwaga: można także zastosować lokalne definicje obowiązujące w danym państwie. 

Uwaga: dokument może zawierać jedno lub kilka pism, np. jeżeli zawiera załączniki i 

może być na jakimkolwiek nośniku i w jakimkolwiek formacie. W konsekwencji na 

dokument składają się jedne lub więcej komponentów. W dodatku do zawartości 

pisma/pism, dokument powinien zawierać informacje o kontekście i – jeżeli to możliwe – 

o strukturze (np. informacje opisujące komponenty dokumentu). Zasadniczą cechą 

dokumentu jest to, iż nie można go zmienić. 

Uwaga: zarówno dokumenty elektroniczne, jak i fizyczne mogą być zarządzane przez 

SZDE. 
Information created, received, and maintained as evidence and information by an organisation or 

person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business. 

Source: ISO 15489 (see appendix 7). 

Note: local national definitions may also apply. 

Note: a record may incorporate one or several documents (for instance when one document has 

attachments), and may be on any medium in any format. As a consequence, it may be made up of 

one or more components. In addition to the content of the document(s), a record should include 

contextual information and, if applicable, structural information (for instance information which 

describes the components of the record). A key feature of a record is that it cannot be changed. 

Note: both electronic records and physical records can be managed by an ERMS. 



rejestracja / registration 

Nadanie unikatowego identyfikatora przy wprowadzeniu dokumentu do systemu. 

Źródło: ISO 15489 (patrz załącznik 7). 

Uwaga: w kontekście MoReq2, rejestracja jest częścią procesu uchwycenia. 
The act of giving a record a unique identifier on its entry into a system. 

Source: ISO 15489 (see appendix 7). 

Note: in the context of MoReq2, registration is part of the process of capture. 



















autentyczność / authenticity 

(tylko w odniesieniu do zarządzania dokumentacją) Właściwość bycia prawdziwym 

(oryginalnym). 

Źródło: Zaadaptowana i skrócona wersja definicji „autentyczności dokumentu‖ 

pochodząca ze Słownika UBC-MAS (załącznik 1) 

Uwaga: autentyczny dokument to taki, dla którego można udowodnić: 

„a) że jest tym czy twierdzi, że jest [że jest tym, za co się podaje], 

b) że został utworzony lub przysłany przez osobę twierdzącą, że go stworzyła lub 

wysłała, oraz 

c) że został utworzony lub przysłany w czasie, który został określony [jako czas 

wykonania danej czynności]”. 

Źródło: ISO 15489 

Uwaga: w odniesieniu do dokumentu ta właściwość zakłada, że dokument jest tym, za 

co się podaje; to jednak nie dotyczy wiarygodności treści dokumentu jako stwierdzonego 

faktu. 
(in the context of records management only) The quality of being genuine. 

Source: Adapted and abbreviated from the definition of ―record authenticity‖ in the UBC-MAS 

Glossary (appendix 1). 

Note: an authentic record is one that can be proven 

a) to be what it purports to be, 

b) to have been created or sent by the person purported to have created or sent it, and 

c) to have been created or sent at the time purported.‖ 

Source: ISO 15489. 

Note: in the context of a record, this quality implies that a record is what it purports to be; it does not 

address the trustworthiness of the record‘s content as a statement of fact. 
















































