DA.005.11.2017

ZARZĄDZENIE 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)
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
1. Do realizacji zadań dotyczących projektu Zintegrowanego Systemu Informacji
Archiwalnej (ZoSIA), zwanego dalej „systemem ZoSIA”, powołuje się zespół
roboczy, zwany dalej „zespołem”, w składzie:
1) Katarzyna Zajkowska (Narodowe Archiwum Cyfrowe) – przewodnicząca;
2) Małgorzata Badowska (Archiwum Główne Akt dawnych);
3) Marcin Buczek (Archiwum Państwowe w Lublinie);
4) Joanna Glatz (Archiwum Państwowe w Szczecinie);
5) Marcin Kapała (Archiwum Państwowe w Lesznie);
6) Łukasz Karolewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe);
7) Aleksander Korolewicz (Archiwum Narodowe w Krakowie);
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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 i 935.

8) Paweł Kunicki (Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim);
9) Piotr Lasota (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze);
10) Joanna Lisowska (Archiwum Akt Nowych);
11) Sławomir Marchel (Archiwum Państwowe w Opolu);
12) Zbigniew Marek (Archiwum Państwowe w Poznaniu);
13) Artur Nogaj (Archiwum Państwowe w Toruniu);
14) Michał Serdyński (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych).
2. Zakres zadań do realizacji przez zespół określa każdorazowo kierownik
projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1 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),

zwany

dalej

„kierownikiem

projektu”.

§2
1. Zespół zostaje powołany w celu współpracy nad rozwojem i udoskonalaniem
systemu ZoSIA.
2. Działania zespołu będą podejmowane z myślą o usprawnieniu pracy
użytkowników

systemu

ZoSIA

i

uzyskania

jak

najwyższej

jakości

wprowadzanych danych.
3. Konkluzje

wynikające

z

pracy

zespołu

będą

przedstawiane

przez

przewodniczącego zespołu kierownikowi projektu.
4. Do zadań zespołu należy:
1) wymiana opinii na temat sposobu działania systemu ZoSIA oraz wspólne
wypracowywanie propozycji zmian, które będą służyć poprawie
ergonomii korzystania z tego systemu;
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2) udział w aktualizacjach systemu ZoSIA, w tym opiniowanie nowej wersji
tego systemu

przed wdrożeniem, monitorowanie procesu aktualizacji

i zgłaszanie problemów;
3) aktywny udział w opracowywaniu planów zmian w systemie ZoSIA;
4) kreatywne opracowywanie projektu modernizacji systemu ZoSIA –
od koncepcji modernizacji, przez badania z użytkownikami systemu
i projektowanie nowego systemu po wdrożenie;
5) bieżąca komunikacja wewnątrz zespołu w razie błędów i awarii systemu
ZoSIA;
6) kontakt ze środowiskiem użytkowników systemu ZoSIA w celu zbierania
uwag i pomysłów.

§3
Tryb pracy zespołu ustala jego przewodniczący w porozumieniu z kierownikiem
projektu.

§4
Zespół działa do dnia 30 czerwca 2018 r.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Wojciech Woźniak
(podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Uzasadnienie
System ZoSIA po raz pierwszy został wdrożony w archiwach w czerwcu 2008
roku. Od tamtej pory o jego dalszym rozwoju decydowały głównie osoby pracujące
w NAC i NDAP. Zespół roboczy, składający się z pracowników archiwów
państwowych ma służyć wsparciem kierownikowi projektu ZoSIA, a członkowie
zespołu staną się w ten sposób niejako ambasadorami systemu ZoSIA. Będą
doradcami, posłańcami uwag krytycznych, a także sami będą prowadzić rozmowy z
użytkownikami ZoSIA zarówno w archiwach państwowych, jak innych instytucjach,
z którymi pozostają w kontakcie. Ponadto będą reprezentantami systemu ZoSIA
wśród potencjalnych instytucji zainteresowanych wdrożeniem systemu.
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