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DECYł|A Nr t
NAczELN EGo DYREKToRAAncHlWÓw PAŃsTWoWYcH

z dnia

7 J tlq P)a

2010i.
w sprawie powołania zespofu do monitorowania pilotażowego wdIożenia
elektronicznych systemów zarządzania dokumentacią
w Podlaskim Uzędzie Woiewółlzkim w Białymstoku
i w Podkarpackim Urzędzie Woiewódzkim w Rzeszowie
Na podstawie s 2 Pkt 7 tozpotządzeria Ministra Nauki szko1rictwa wyzszeqo i
Techniki z dnia 25 l|pca 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. Nr 41, Poz.218) Postanawia
się, co następuje:

s1
Powofuje się zespół w składzie:
1) dr Ewa Perłakowska(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
tt.a,-aAair=ara

2) Mat4otzataB]hzenek (Naczelrra Dyrekcja Archiwów Państwo$'Ych) _ sekretarz;
3) Sławomir Iwaniuk (Archiwum PŃstwowe

w BiĄmstoku)

_ członek;

4) A8nieszka Jacek (Alchiwum Pństwowe w Rzeszowie) _ członek;
5) dr Wojciech Woźniak (Narodowe Alchiwum Cyflowe)

członek

- zwany dalej ,,zespołem,,.

s2
1.

w za]<resieskutków dla reguhqi
Zadartem zesPofu jest monitolowaŃe
w tym materiałarni
prawnych dotyczących zarząd.za^ia dokumentaqą
_
archiwalrrymi pilotażowegowdlożenia w Podlaskim Urzędfie Wojewódzkim
w Biał}.mstoku i w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowią
zwanych dalej ,,utzędalr.i,,, na Podstawie polecenia Ministra Splaw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2009 t', znak: DI-0748-316455/09/KMA,elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją.

2.

Monitorowanie, o którym mowa w ust. 1, \,1/
sfcze8ólności będzie wykon}']^/ane
POprzezi
1)

udziat w czynnościachnadzorczych właściwychmiejscowo archiwów
państwołTch podejmowanych w zakresie monitorowarlia pi]otażowe8o
wdrożenią zwanych dalej,,czyrulościami nadzotczymi,, ;

2)

wspieranie merytoryczne prac Pilotażowych ulzędów;

3)

analizowanie i opiniowanie dokumentaqi sporfądzonej w ramach
czynnościnadzorczycĘ przeprowadzonych w urzędach przez rvłaściwe
miejscowo archiwa państwowe'

s3
1

WłaściIve miejscowo dla urfędów archiwa państwowe uzgadniają z
Plzewodniczącą zesPofu telminy podejmowanych czynności nadzorczycĘ
celem umożliwienia cztonkom zespofu udziału w tych czynnościach.

2.

Archiwa państlt'owe, o których mowa w ust. 1, przedkładajązesPołolvi,w tym
drog4 elektroniczną kopie dokumentacji sporządzonej \^/lamach czyrraości
nadzorczych.

s4
l . PIacami zesPołukieruje przewodŃcząca.

2. Posiedzenia zespołu zrt'ołuje przewodnicząca w porozumieniu z zastęPcą
Alchiwów
Państwowych nadzorujacym Prace
NaczeJnego Dylektola
Depaltamenfu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwa]rre8o Naczelnej
dalej,,la<rępc4,,.
DyrekcjiArchiwow Pań5t\'votvych../wanego
3 . W Posiedzeniach zespofu, oprócz jego człontów, mogą uczestniczyć dyrektorzy
miejscowo dla urzędów archiwów państworvych'
właścirtrych

s4
W terminie do dnia :t5kwietnia 2010r. zespół przedstawi Naczelnemu Dyrektorowi
Archiwów Paristwortych, za pośrednictwemZastęPcy,raPort na temat pilotażowego
wdrożenia elektronicznych systemów zatządzaria dokumentacją w Podlaskim
Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku i w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
\Ą, Rzeszowie wraz z wnioskami co do dalszych działań Naczeliej Dyrekqi
Archirvów Państwowych i archiwów państwo\ĄTÓ

ss
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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