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DECyZJANT
NACZELNEGo DYREKToRA ARCHIWoW PAŃSTWO\ĄrYCH
z dnia

j

C'?.z-ęlp'>-

201,7r.

w sprawie powołania zespofu do wspierania archiwów państwowych
i Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawach z zakresu
ustalania jednostek
organizacyjnycĘ w których powstają materiaĘ archiwarne.
Napodstawieg2pkt
7 tozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyzszego i Techniki z dnia 23 lipca 1984 r. w sprawie
szczeg&owego zakresu
działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz,
IJ, Nr 41, poz. 218)
postanawia sig co następuje:
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Powofuje się zespół w sktadzie:
1) Teresa Kantor (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) przewodnicząca;
2) Ewa Patka (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) _
sekretarz;
3) Robert Gębicki (Archiwum Akt Nowych);
4) Małgotzata Olikowska (Archiwum Państwowe m'st.
Warszawy);
5) Wojciech Woźniak (Narodowe Archiwum Cvfrowe)
. zwany dalej ,,zespołem,,
'
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Zadaniem zespofu jest wspieranie archiwów państwowych
i Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych w sprawach z zakresu ustalania jednostek
organizainnyc4
w których powstają materiaĘ archiwalne, a w szczególności:
1) dokonanie analizy ewidencji jednostek organizaclnych
nadzorowany ch przez
Archiwum Akt NowycĘ Archiwum Państwowe m.st. Warszawy
i Narołowe
Archiwum Cyfrowe oraz statusu i organizacji
Ęch jednostek organizacfnych,
celem weryfikacji właściwości
tych archiwów dla nud'oro-a,ic h prźez nie
jednostek organizacfnych oraz
Ptzy1otowania rekomendacji w Ęm
..
2) opracowanią na podstawie ana\izy, o której mowa
"ak.esi";
w Pkt 1, kryteliów
w zakresie określania właściwościarchiwów państwowych
w sprawach
ustalania jednostek organizaclnych jako wytwarzających materiaty
archiwalne.
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1. Pracami zespofu kieruje przewodnicząca.
2. Posiedzenia zespofu zwofuje przewodnicząca w porozumieniu
z dyrektorem
Departamenfu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego
Naczelnej
Dyrekcji Archiwów PaństwowycĘ zwanym dalej
,,dyrektorem DKN,,.

3. Przewodnicząca może zasięgaćopinii konsultantów i zaptaszać ich do udziafu
w posiedzeniach zespołu.
W sprawach będąrych przedmiotem jego prac, zespół może konsultować się
z wtaściwymi tzeczowo olganami oPiniodawczymi Naczelnego Dyrektora
Archiwów Pństwowych lub z komórkami organizacyjnymi obsfugującego 8o
urzędtl, za pośrednictwemdyrektora DKN.
5. W posiedzeniach zespofu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyc z głosem
doradczym także specjaliścizaproszeni ptzez ptzewodniczącą lub dyrektora
DKN.
6. Z przebiegl posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodnicząca
i sekretarz. ProtokoĘ posiedzeń zespołu przedkłada się do aprobaty dyrektora
DKN,
7. obsfugę kancelarfną administraryjną i otgatizacf ną zespofu zapewnia
Departament Ksztattowania Narodowego Zasobu ArchiwaL'rego Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych.
8 . W okresach między posiedzeniami zespołu,jego członkowie wspołpracują ze
sobq ptzekazując \^/ymienianeinformacje i opinie pocztą elektroniczną również
do wiadomościsekretarza.

s4
Zespół zakonczy Pracew terminie do dnia 30 listopada 2011 r.
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Decyzja wchodziw zycie z dniem 8 czerwca 201'1r.

NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWoW PAŃSTWoWYCH
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