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NACZELNEGo DYREKToRA ARCHIWÓW PAŃSTWoWYCH
zdria

j o."ł"ea.

201.1.r.

w sprawie powołania zespołu do wspierania archiwów państwowych i Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawach z zaktesw opracowywania
i opiniowania projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Na podstawie $ 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki' Szkolnictwa
Wyższego i Techniki z dnia 25 Lipca 1'984 r. w sptawie szczegółowego zakresu
dzj'ałaniaNaczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. Nr 41, poz. 21B)
postanawia się, co następuje:
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1. Powofuje się zespół w sktadzie:
1) dr Ewa Perłakowska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) _
przewodnicząca;
2) Małgorzata Najduch (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) _
sekretarz;
3) Mat9orzata Michalska-Ewiak (Archiwum Akt Nowych);
4) Małgorzata Rzepecka (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy);
5) Sergiusz Czarnota (Archiwum Państwowe w Częstochowie);
6) Dorota Dyczyńska (Archiwum Państwowe w Gdańsku);
7) CrażynaPrzesmycka (Archiwum Państwowe w Katowicach);
8) Arma Smor4g (Archiwum Państwo.\^/e
w Kielcach);
9) Arma Majcher (Archiwum Pństwowe w Krakowie);
70) Gtzegoru Zabielski (Archiwum Pństwowe w Lublinie);
11) Tadeusz Gtabatz (Archiwum Pństwowe w Poznaniu);
12) Tomasz Kruszyński (Archiwum Państwowe w Radomiu);
13) Agnieszka Chrostek (Archiwum Państwowe w S zezecinie);
14) Monika Kowzon-Switalska (Archiwum Państwowe m'st' Warszawy);
15) Gabriel Widuch (Archiwum Państwowe we Wlocławiu)
- zwany dalej ,,zespołem,'.
2. Kadenga zespofu trwa dwa lata.
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Zadaniem zespofu jest wspieranie archiwów pństwowych i Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych w sprawach z zakresu oPracow}'wania i opiniowania
projektów plzePisów kancelaryjnych i archiwalnycĘ a w szczególności:
1) oplacowywanie projektów wzorcowych instrukcji kancelaryjnych fub załozeń
do nich;

2)
3)
4\

opracowywanie projektów wzolcowych instrukcji o organizacji i zakresie
działania archiwum zaktadowego Lub założeńdo nich;
opracowywanie projektów wzorcowych instrukcji o organizacji i zakresie
działania składnicy akt lub zatożeńdo nich;
opracowywanie jednolitych rzeczowych wykazów akt lub klasyfikacii
dokumentacji;
opiniowanie projektów przepisów kancelarfnych i archiwalnych.
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1' Pracami zespołukieruje przewodnicząca.
2' Posiedzenia zespofu zwołuje przewodnicząca w Porozumieniu z Naczelnym
Dyrektorem Archiwów
Państwowych, a jeżelri nie nadzoruje on prac
Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych _ z zastępcą Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych, nadzorującym te place, zwanym da\ej,,przd'ożonym,,,
3. Przewodnicząca moze zasięgać opinii konsultantów i zapraszać ich do udziafu
w posiedzeniach zespofu.
4. W sprawach będących przedmiotem jego prac, zespół może konsultować się
z właściwymi rzeczowo organami opiniodawczymi Naczeinego Dyrektora
Archiwów Państwowych 1ub z komórkami organizacyjnymi obsługującegogo
urzędu.
5. Zespół może wyłaniać spośród swoich członków podzespoĘ robocze do
opracowania poszczególnych ZagadnieĄ będących przedmiotem jego prac.
Przewodnicząca zespołu może występować do Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych o Powołanie do PodzesPołów roboczych dodatkowych
specjalistów.
6' W posiedzeniach zespołu, oPrócz jego członków, mogą uczestniczyć z głosem
doradczym takżespecjaliścizaproszeni ptzez ptzewodniczącą lub przełożonego.
7. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodnicząca
i sekretarz. ProtokĄ
posiedzeń zespofu przedkłada się do aprobaĘ
P
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8. obstugę k-ancelarlną administracyjną i oI1anizacfną zespofu Zapewnia
Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych.
9' W okresach między posiedzeniami zespofu, jego członkowie wspótpracują ze
sobą, ptzekazując wymieniane informacje i opinie pocztą elektroniczną również
do wiadomościsekretarza.
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Decyzja wchodzi w życie z dniem B czerwca 2011'r,
NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWoWPAŃSTWoWYCH
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