DA.006.1.2016
ZARZĄDZENIE Nr 19
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 października 2016 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw realizacji projektu
Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA)

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 1) w zw. z § 6 ust. 2 pkt 1
komunikatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2011 r. w
sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu
administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. Urz.
MKiDN Nr 1, poz. 13) zarządza się, co następuje:

§1
Powołuje się Komitet Sterujący do spraw realizacji projektu Zintegrowany System
Informacji Archiwalnej (ZoSIA), zwany dalej „Komitetem”, do którego zadań
należy zarządzanie tym projektem na poziomie strategicznym.

§2
Określenia:
1) Komitet Sterujący,
2) główny użytkownik,
3) główny dostawca,
4) kierownik projektu

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014
r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513,
1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.
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- zostały w zarządzeniu użyte w znaczeniu, jakie tym określeniom nadaje
metodyka PRINCE2.

§3
W skład Komitetu wchodzi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych jako
przewodniczący Komitetu oraz dwóch członków powoływanych i odwoływanych
przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, którymi są:
1) dyrektor Departamentu Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych – jako główny użytkownik;
2) dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego – jako główny dostawca.

§4
1. Czynności związane z realizacją projektu, o którym mowa w § 1, wykonuje
kierownik projektu.
2. Kierownika projektu powołuje przewodniczący Komitetu na wniosek
dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego.
3. Kierownik projektu, na wniosek przewodniczącego Komitetu lub za jego
zgodą, uczestniczy w posiedzeniach Komitetu.

§5
1. Przy Komitecie mogą działać doradcy, realizujący zadania powierzone im
przez przewodniczącego Komitetu, zgodnie z potrzebami prac Komitetu.
2. Kierownik projektu może wnioskować do Naczelnego Dyrektora o powołanie
zespołów roboczych do realizacji poszczególnych zadań w projekcie.
3. Główny użytkownik realizuje swoje zadania przy pomocy:
1) Departamentu Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;
2) organów doradczych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w tym
w szczególności Centralnej Komisji Metodycznej i Centralnej Komisji
Archiwalnej Oceny Dokumentacji;

3) innych niż wymieniony w pkt 1 departamentów Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych.

§6
1. Komitet obraduje na posiedzeniach, którym przewodniczy przewodniczący.
2.
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wykorzystaniem zamkniętego forum umieszczonego na serwerze Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych.
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przewodniczący, zgodnie z bieżącymi potrzebami pracy.
4. Przewodniczący, w związku z bieżącymi potrzebami, może wskazać spośród
członków Komitetu swojego zastępcę do pełnienia obowiązków
przewodniczącego.
5. Funkcję sekretarza Komitetu pełni pracownik Departamentu Archiwistyki
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wyznaczony przez dyrektora tego
Departamentu.
6. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący
i sekretarz Komitetu.
7. Dokumentacja związana z działalnością Komitetu jest gromadzona zgodne z
metodyką PRINCE2.

§7
Obsługę kancelaryjną, administracyjną i organizacyjną Komitetu zapewnia
Departament Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, który
gromadzi dokumentację prac Komitetu, a po zakończeniu prac przechowuje pełną
dokumentację realizacji całego projektu.

§8
Traci moc decyzja Nr 56 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 20
listopada 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego pracami nad
zintegrowanym systemem informacji archiwalnej w archiwach państwowych,
zmieniona decyzją Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31
stycznia 2014 r.

§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

Wojciech Woźniak

UZASADNIENIE
Dotychczas obowiązująca decyzja Nr 56 Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komitetu
Sterującego pracami nad zintegrowanym systemem informacji archiwalnej w
archiwach państwowych, zmieniona decyzją Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych z dnia 31 stycznia 2014 r straciła swoją aktualność z uwagi na osobę
przewodniczącego Komitetu Sterującego, wymienionego imiennie.

W nowym

zarządzeniu członkowie Komitetu Sterującego są powoływani zgodnie ze
sprawowaną funkcją, co powinno zapewnić dłuższą aktualność aktu prawnego i
większą niezależność na zmiany kadrowe.
Nowe zarządzenie umożliwi zwołanie Komitetu Sterującego projektu ZoSIA
i dalszy rozwój projektu istotnego dla funkcjonowania archiwów państwowych w
Polsce, który obecnie, z uwagi na brak podstawy prawnej do działania Komitetu
Sterującego, został zahamowany.
Nowe zarządzenie pozwoli również na usunięcie wątpliwości formalnoprawnej co do obowiązywania podstawy prawnej decyzji z 2013 i 2014 r. w
kontekście statusu Komitetu Sterującego.

