DOU.712.4.2018
ZARZĄDZENIE Nr 27
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu
zarządzenia w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357 i 398)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół w składzie:
1) Anna Skała (Narodowe Archiwum Cyfrowe) - Przewodniczący,
2) Ryszard Bacmaga (Archiwum Państwowe we Wrocławiu),
3) Grzegorz Łanocha (Archiwum Państwowe w Przemyślu),
4) Bolesław Rassalski (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy),
5) Michał Zawada (Archiwum Państwowe w Lublinie),
6) Karol Zgliński (Archiwum Główne Akt Dawnych),
7) Eliza Dąbrowska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - sekretarz
- zwany dalej „Zespołem”.
§ 2. 1. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie
digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych.
2. Projekt zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, powinien uwzględniać opis
organizacji digitalizacji w archiwach państwowych oraz instrukcje i parametry
digitalizacji:
1) dokumentacji aktowej;
2) dokumentów pergaminowych i papierowych;
3) dokumentacji technicznej;
4) dokumentacji geodezyjno-kartograficznej;
5) materiałów ulotnych;
6) dokumentacji fotograficznej;
7) dokumentów filmowych;

8) dokumentów dźwiękowych;
9) materiałów sfragistycznych;
10) obiektów przestrzennych.
§ 3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) kierowanie

pracami

Zespołu,

a

w

szczególności

planowanie

i organizowanie tych prac;
2) przygotowanie,

w

porozumieniu

z

pozostałymi

członkami

Zespołu,

harmonogramu jego prac nad dokumentem;
3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
4) bieżący nadzór nad prawidłowością realizacji zadań Zespołu;
5) przygotowywanie, w razie potrzeby, informacji o stanie prac Zespołu.
§ 4. 1. Do zadań sekretarza Zespołu należy:
1) informowanie, w porozumieniu z Przewodniczącym, członków Zespołu
o czasie i miejscu jego posiedzeń;
2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Zespołu;
3) przygotowywanie korespondencji w sprawach bieżących Zespołu;
4) opracowywanie

i przekazywanie

danych z archiwów państwowych,

potrzebnych w pracach Zespołu.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, podpisuje Przewodniczący, a sekretarz
rozsyła do wiadomości członkom Zespołu.
§ 5. 1. Zespół działa na posiedzeniach lub za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej.
2. Miejscem posiedzeń Zespołu jest siedziba Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych.
3. W posiedzeniach Zespołu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyć z głosem
doradczym inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
4. W okresach między posiedzeniami Zespołu, jego członkowie współpracują ze
sobą przekazując informacje i opinie pocztą elektroniczną, również do wiadomości
sekretarza.
§ 6. Za udział w pracach Zespołu jego członkom nie przysługuje wynagrodzenie.
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§ 7. Obsługę kancelaryjną, administracyjną i organizacyjną Zespołu zapewnia
Departament

Organizacji

i

Udostępniania

Naczelnej

Dyrekcji

Archiwów

Państwowych.
§ 8. Przewodniczący Zespołu, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie
zarządzenia, przedstawi Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych do
akceptacji harmonogram prac określający terminy oddania poszczególnych części
projektu zarządzenia, z uwzględnieniem zawartości, o której mowa w § 2 ust. 2.
§ 9. Przewodniczący Zespołu, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r., przedstawi
Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych kompletny projekt zarządzenia,
o którym mowa w § 2 ust. 1.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
dr Wojciech Woźniak
(podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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UZASADNIENIE
Obowiązujące

zarządzenie

Nr

14

Naczelnego

Dyrektora

Archiwów

Państwowych z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego
archiwów państwowych jest przestarzałe w związku z rozwijającą się technologią
digitalizacji oraz nie określa zasad digitalizacji wszystkich rodzajów materiałów
archiwalnych z zasobu archiwów państwowych. Konieczne jest przygotowanie
nowego prawa wewnętrznego dla archiwów państwowych, które będzie niwelowało
powyżej wskazane braki obowiązującego zarządzenia.
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