DA.005.11.2018
ZARZĄDZENIE Nr 68
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie powołania Rady Naukowej ds. Współpracy Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych i archiwów państwowych ze środowiskami naukowymi
archiwistyki w Polsce

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650) oraz § 1
ust. 2 pkt 5 lit. d rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych (Dz. U. poz. 1566) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W celu koordynacji współpracy pomiędzy archiwami państwowymi
i Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, zwaną dalej „NDAP”,
a środowiskami naukowymi archiwistyki w Polsce powołuje się Radę Naukową ds.
Współpracy, zwaną dalej „Radą”.
2. Rada jest organem doradczym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
zwanego dalej „Naczelnym Dyrektorem”, w zakresie kształtowania działalności
naukowej archiwów państwowych w ścisłej współpracy ze środowiskami
naukowymi archiwistyki w Polsce, służącej rozwojowi archiwistyki jako nauki oraz
poszukiwaniu i rozwiązywaniu problemów badawczych związanych z praktyką
funkcjonowania archiwów państwowych na wszystkich płaszczyznach działalności
archiwalnej w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych
problemów dziedziny archiwalnej.
3. W skład Rady wchodzą:
1) prof. Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) –
przewodniczący;
2) dr Henryk Niestrój (NDAP) – zastępca przewodniczącego;
3) dr Bartosz Nowożycki (NDAP) – sekretarz;
4) dr Dorota Drzewiecka (Uniwersytet Pedagogiczny);
5) dr hab. Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika);
6) dr hab. Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej);
7) dr hab. Dariusz Magier (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny);

8) prof. Irena Mamczak-Gadkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza);
9) prof. Krzysztof Skupieński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej);
10) dr Anna Żeglińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).
4. Członków Rady, innych niż wymienieni w ust. 3, Naczelny Dyrektor powołuje
z własnej inicjatywy, na wniosek przewodniczącego Rady, lub na wniosek zgłoszony
podczas spotkania seminaryjnego, o którym mowa w § 6 ust. 3, poparty przez co
najmniej zwykłą większość zgromadzonych członków Rady.
5. Naczelny Dyrektor odwołuje członków Rady z własnej inicjatywy, na ich wniosek,
na wniosek przewodniczącego Rady lub na wniosek zgłoszony podczas spotkania
seminaryjnego, o którym mowa w § 6 ust. 3, poparty przez co najmniej zwykłą
większość zgromadzonych członków Rady.
§ 2. Do zadań Rady należy:
1) zbieranie, weryfikacja i ocena propozycji zgłaszanych przez archiwa państwowe
i środowiska naukowe w zakresie prowadzenia badań naukowych w dziedzinach,
o których mowa w § 1 ust. 2.;
2) inspirowanie i organizowanie w środowiskach naukowych oraz archiwach
państwowych dyskusji nad zagadnieniami wymagającymi przebadania oraz
inspirowanie do zgłaszania postulatów badawczych w zakresie archiwistyki.
§ 3. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Rada:
1) ustala listę rekomendowanych tematów badań naukowych wraz ze wskazaniem
potencjalnych źródeł finansowania oraz przewidywanymi granicami czasowymi
prowadzenia badań;
2) poszukuje chętnych do prowadzenia badań z listy rekomendowanych tematów
badań oraz gromadzi zgłoszenia chętnych do prowadzenia tych badań;
3) rekomenduje Naczelnemu Dyrektorowi jednostki naukowe i pracowników
naukowych do prowadzenia poszczególnych badań;
4) monitoruje postępy prowadzonych badań oraz wydaje opinie i zalecenia, co do ich
kierunków;
5) tworzy roczny plan pracy Rady i przedstawia Naczelnemu Dyrektorowi do
zatwierdzenia.
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§ 4. 1. Lista rekomendowanych tematów badań zostanie ustalona do dnia 31 grudnia
2018 r.
2. Lista rekomendowanych tematów badań jest aktualizowana nie rzadziej niż raz
w roku.
3. Aktualna lista rekomendowanych tematów badań jest publikowana na stronie
internetowej NDAP wraz z informacją o podmiotach zajmujących się
poszczególnymi badaniami.
4. Roczny plan pracy Rady przygotowywany jest do dnia 31 grudnia roku
poprzedzającego rok realizacji planu.
§ 5. 1. Naczelny Dyrektor wybiera z przedstawionej listy rekomendowanych
tematów badań badania, które zostaną dofinansowane ze środków NDAP. Naczelny
Dyrektor wskazuje archiwa państwowe do przeprowadzenia wybranych badań i w
porozumieniu z Radą zaprasza do badań zainteresowane jednostki naukowe lub
pracowników naukowych.
2. Naczelny Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady, wskazuje badania, w których
prowadzeniu, we współpracy z jednostkami naukowymi, mogą wziąć udział
archiwa państwowe.
3. Naczelny Dyrektor wskazuje Radzie ogólne problemy badawcze należące do jego
priorytetów.
§ 6. 1. Rada zbiera się przynajmniej raz na pół roku.
2. Rada może obradować z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Na wniosek Rady Naczelny Dyrektor organizuje spotkania seminaryjne
z udziałem Rady i przedstawicieli środowiska naukowego.
§ 7. Za udział w pracach Rady nie przysługuje jej członkom wynagrodzenie.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
dr Wojciech Woźniak
(podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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UZASADNIENIE
Realizując ustalenia podjęte na spotkaniu warsztatowym w dniu 11 lipca 2018
r. w siedzibie NDAP w sprawie nawiązania stałej współpracy archiwów
państwowych i archiwistycznych środowisk naukowych oraz politykę Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych w tym zakresie powołuje się Radę Naukową ds.
Współpracy.
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