Znak sprawy:
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DECYZJA Nr 5
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Rady Naukowej projektu badawczego
„Losy rosyjskich jeńców wojennych w Polsce 1915-1924”

Na podstawie § 4 statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia
9 kwietnia 2009 r. (M.P. z 2014 r. poz. 204), postanawia się, co następuje:
§1
1. Powołuje się Radę Naukową projektu „Losy rosyjskich jeńców wojennych
w Polsce 1915-1924”, zwaną dalej „Radą”, w składzie:
1) Prof. dr hab. Zbigniew Karpus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) –
kierownik naukowy projektu;
2) Dr Andrzej Biernat (Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych);
3) Katarzyna Kiliszek (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) – sekretarz;
4) Dr Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);
5) Dr Ewa Rosowska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);
6) Prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);
7) Dr Andrzej Wesołowski (zastępca dyrektora Centralnego Archiwum
Wojskowego).
2. Rada działa pod ogólnym przewodnictwem Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych.
§2
Projekt, o którym mowa w § 1 ust. 1, zwany dalej „projektem”, będzie realizowany
w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centralnym
Archiwum Wojskowym.
§3
1. Do zadań Rady należy:
1) koordynowanie realizacji projektu;
2) opiniowanie założeń bazy danych, opracowanej w toku projektu;
3) opiniowanie strony internetowej projektu;
4) opiniowanie kandydatur redaktorów projektu, odpowiedzialnych za:

a)
b)
c)

przeprowadzenie kwerend archiwalnych,
naukowe opracowanie danych do celów bazy danych,
opracowanie struktury bazy danych, narzędzi wyszukiwawczych
(indeksów), definicji pól i wymagań technologicznych,
d) przygotowanie importu danych, nadzór nad prawidłowością importu
danych, nadzór nad testami bazy,
e) opracowanie interfejsu bazy danych, interfejsu strony internetowej
projektu, organizacja prac związanych z tłumaczeniem interfejsu.
2. Rada, za pośrednictwem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
współpracuje z partnerem rosyjskim w związku z realizacją projektu.

1.
2.

3.
4.

§4
Pracami Rady kieruje kierownik naukowy projektu.
Rada obraduje:
1) na posiedzeniach;
2) poprzez wymianę informacji lub pracę nad poszczególnymi etapami
realizacji projektu z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub
środków porozumiewania się na odległość.
Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisuje kierownik naukowy
projektu i sekretarz Rady.
Kierownik naukowy projektu może zapraszać do udziału w pracach Rady inne
osoby występujące w charakterze ekspertów.

§5
Zakończenie działalności Rady następuje po uruchomieniu strony internetowej wraz
z bazą danych projektu.
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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