DA.005.15.2017
ZARZĄDZENIE Nr 57
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu roboczego do wsparcia
realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA)
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 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) oraz § 5 ust. 2 zarządzenia 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) zarządza się, co następuje:

§1
W zarządzeniu Nr 31 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 maja
2017 r. w sprawie

powołania zespołu roboczego do wsparcia realizacji projektu

Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) wprowadza się następujące
zmiany:

1) w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-6 w brzmieniu:
„2. Pracami zespołu kieruje jego przewodniczący.
3.

Zespół

działa

przy

pomocy

środków

komunikacji

elektronicznej

lub na posiedzeniach.
4. W posiedzeniach zespołu, oprócz jej członków, mogą uczestniczyć z głosem
doradczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego zespołu.
5. Z przebiegu posiedzenia sporządza się podsumowanie, które podpisuje
przewodniczący zespołu. W terminie 21 dni od posiedzenia podsumowanie rozsyłane
jest do wiadomości Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych i członkom
zespołu.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260
oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.
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6. Obsługę kancelaryjną zespołu zapewnia Narodowe Archiwum Cyfrowe.";

2) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Z działalności zespołu sporządza się sprawozdanie, które przewodniczący zespołu
przekazuje Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych do dnia 30 lipca
2018 r.".

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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