ZNA – 021-5/07

ZARZĄDZENIE Nr 7
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 13 lipca 2007 r.

w sprawie powołania zespołu naukowego do opracowania, przygotowania i wdrożenia w
archiwach państwowych Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej

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 2006 r. Nr 97, poz. 623, z późn. zm.) w związku z § 2 pkt
7 rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w
sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
(Dz. U. Nr 41, poz. 218) zarządza się, co następuje:

§1
1. Powołuje się zespół naukowy do opracowania, przygotowania i wdrożenia w archiwach

państwowych Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej, zwany dalej „zespołem”.
2. Zadaniem zespołu będzie przygotowanie założeń technicznych do systemu, o którym

mowa w ust. 1, zwanego dalej „ZoSIA”, oraz prace związane z jego przygotowaniem,
wykonaniem i wdrożeniem do stosowania w archiwach państwowych.

§2
W skład zespołu wchodzą:
1) mgr Rafał Magryś (Archiwum Państwowe w Lublinie) – przewodniczący,

2) dr Andrzej Klubiński (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) – sekretarz,
3) mgr Grzegorz Gałęzowski (Archiwum Państwowe w Lublinie) – członek,
4) mgr Roman Kusyk (Archiwum Państwowe w Lublinie) – członek,
5) mgr inż. Jacek Seweryn (Archiwum Państwowe w Krakowie) – członek,
6) mgr Maciej Zdunek (Archiwum Państwowe w Poznaniu) – członek.

§3
1. Pracami zespołu kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach zespołu pracowników

archiwów państwowych jako konsultantów, oraz inne osoby występujące w charakterze
ekspertów, powierzając im zadania w zakresie prac nad systemem ZoSIA.
3. Zaproszenie konsultantów, które pociągałoby za sobą skutki finansowe dla Naczelnej

Dyrekcji Archiwów Państwowych, wymaga zgody Dyrektora Generalnego Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych.

§4
1. Zespół działa na podstawie rocznego planu prac uzgodnionego w porozumieniu

z dr. Nikodemem Bończa-Tomaszewskim (Archiwum Dokumentacji Mechanicznej),
któremu Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych powierzył koordynację prac nad
systemem ZoSIA.
2. Przewodniczący przedkłada roczny plan prac zespołu do zatwierdzenia Naczelnemu

Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

§5
1. Zespół obraduje w trybie spotkań plenarnych i roboczych.

2. Z przebiegu posiedzenia plenarnego zespołu sporządza się protokół, który podpisuje

przewodniczący i sekretarz. Protokoły przechowuje się w Zakładzie Naukowym
Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
3. Zespół może wyłaniać okresowe zespoły robocze do opracowania poszczególnych zadań i
zagadnień będących przedmiotem jego prac.
4. Projekty będące przedmiotem prac zespołu mogą być kierowane do właściwych rzeczowo

organów

opiniodawczych

Naczelnego

Dyrektora Archiwów

Państwowych

oraz

właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych. W uzasadnionych wypadkach przewodniczący może zwrócić się o
zaopiniowanie projektów będących przedmiotem prac zespołu do innych instytucji.
§6
1. Przewodniczący przedstawia Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wnioski,

opinie i sprawozdania z działalności zespołu.
2. Wyniki prac, o których mowa w § 1, zespół przedstawia Naczelnemu Dyrektorowi

Archiwów Państwowych w formie sprawozdania rocznego.

§7
Zespół zakończy swe prace w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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