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zARzĄDzENIE Nr t
NAczELNEGo DYREKToRA ARcHIwÓw PdtsTwoWYcH
z &tl,a.,.Ę.'czerwcazoo7r.
w sprawie utworzenia Cenhalnei Komisii Archiwalnei Oceny Dokumentacji

Na podstawieart.21ust.1 pkt 4 i ust, 1a ustawy z dria 14 lipca 1983r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z
Późn. z'Ja.)w związk,J z s2 pkt 7 tozPorządze^ia Ministla Nauki, szkolnictwa
Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r' w sprawie szczegółowegb zaklesu
działania Naczelnego Ęrektora Archiwów Państwowych (Dz'U. Nr 41.'poz' 2-l8)
zalządza 5ię'co następuie:

s1.
1'. Twotzy się cenfualną Komisję Archiwalnei oceny Dokumentacji' zwaną dalej
,,Komis'ą'.' jako olgan

oPiniodawczy

Naczelnego

Ęrektora

AlchiwÓw

PaństlĄ.owych v/ sPlawach dotyczących kształtowania Państwowe8o zasobu
archiwalnego.
2. KadenĘa Komisji tlwa 4 lata.
3. Skład Komisji ustala Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w drodze
decrzji.

s2.
W celu realizacli zadary Komista:
1) ińcjuje i doskonali nautowe metody kształtowania państwowego zasobu
archiwalnego,
2) opracowuje i plzedstawia Naczelnemu Dyrektolowi
Plo'ekty

kryteliów

alchiwalnei

Archiwów

Państwo\^r'ych

oceny dokumentacji i ustalania materialów

alchiwalnych lĄ'chodzącychdo Państwowe8o zasobu archiwalnego,

3) przedstawia Naczelnemu Dyrektorowi ArchiwÓw

Państwowych wnioski w

spra\,vieselekcjii kwalifikowalia dokumentacji,
4) opiniuje wnioski doĘczące brakowania w archiwach państwovr'yclL w tym
szczególnie dla dokumentacji wytworzonej do roku 1975włącznie,
5) współdziała z komisjami archiwalnej oceny dokumentacji dział'ajqcymi ptzy
archir4/achpaistwovrych,
6) opiniuje odwołania od decyz)i dylektolów alchiwów panstwowych w sprawach
brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
'1)
tozpatrtje i opiniuje inne splawy wniesione przez Naczelnego Dyrektora
Archiwów Paistwowych ol.Lz naczeliika Wydziału organizacji i Udostępńania
Naczelnej Dyrekcji Alchiwów Państwowych,
8) współpracuje z innymi organami opiniodawczymi Naczelnego Dylektola
ATchi\^r'ÓwPaństwowych (komisjami i zespołami naukowymi) w sprawach
wchodząrych w zakres działaniaKomisji,
9) ocenia obowiązująceprzepisy archiwalne, zgodnie z załlesem swych kompetencji,
pod

względem ich aktualności i

zakresu stosow'ania otaz

PtzedsŁawia

Nacze]rlemuDylektolowi Archiwów Państwowych odPowiednie wnioski'
10) przedstawia Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wńoski, opinie
i sprawo7daniaze swej dziala1ności.

s3.
Komisja Współplacuje z Centralną Komisją Metodyczną w zakresie opiniowania
przygotowywanych

ptzez

nie projektów aktów

nolmatywnych

Naczelnego

Dyrektora A rchiwÓW Pajistwowych

s4.
1. Pracami Komisji kieruje prezydium w składzie: Przewodniczący, zastępca
przewodniczącegoi sekIetarz'
2. Posiedzenia Komisji zwołujejej przewodniczący w Polozumieniu z naczelnikiem
Wydziału

organizacji

Państwowych.

i

Udostępniania Naczelrrej Dylekqi

Alchiwów

3' Komisja działa na

podstawie uchwalonego plzez

siebie planu

placy.

Przewodnicząg' plzedkłada plan pracy Komisji do zatwieldzenia Naczelnemu
Dyrektolowi

Archiwów

Państwowych w terminie 3 miesięry od dnia

rozpoczęcia kadencji.
4 . Komisia może wyłaniać sPośTód swoich członków zespoĘ robocze, stałe i

okresowe, do opracowania Poszczególnych zagadnień, będących przedmiotem
iej plac' Plzewodniczący Komisji może wystęPować do Naczelnego Dyrektora
Archiwów

Państwowych o powołanie do zespołóvr' roboczych osób nie

będąrych członkamiKomisji'

5 . W posiedzeniach Komisji, oprócz jej członków, mogą uczestniczyć z głosem
doradczym także inne osoby zaPloszone ptzez

ptzewodniczącego lub

naczelrrikaWydzialu OrganŁacji i UdostęPniania Naczelnej Dylekcji Archiwów
Państwowych.

s5.
t . Uchwaty Komis'i podejmowane są zwykłą większościągłosów w obecnościco
najmniej 2/3 jej członków, w głoŚowa]iu jawnym. W przypadku lównei liczby
głasówrozsttzy 8a głosprzewodniczącego.

2. z ptzebieg|l posiedzenia Komisji spolządza się protokół, który podpisuje
przewodniczący i sekletalz' Protokoły Komisji plzechowuje się w Wydziale
organizacji i Udostępniania Naczelne' Dylekqi Archiwów Pańsfwowych.

3 . Przewodniczący Komisji przedkłada teksty uchwał i oPinii Nacze]nemu
Dyrektorowi Archiwów Państlvowych.
4. Projekty aktów normatywnych Naczelrrego Dyrektola Alchiwów Państwowych,

będące przedmiotem prac Komisji, mogą podlegać opiniowaniu, poprzez ich
skierowanie do:
1) komisji archiwalnej oceny dokumentacji w archiwach państwowych,
2) właściwych ifecuowo olganÓw
Alchiwów

opiniodawczych Naczelnego Dyrektora

Państwo{ych,

3) właściwych lzeczowo
Archiwów Państwo*ych'

komórek

olganizacy'nych

Naczeliej

Dyrekcji

5. Komisja może, \n/ uzasadnionych plzypadkach, zwróci

się o zaopiniowanie

Plojektów al<tów normatyv''nych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
do innych instyfuqi właści$ych rzeczowo oraz prowadzących działalność
archiwalną lub naukową'

s6.
sekleta1z Komisji, działając z upowaźnienia przewodniczącego, zawiadamia jei
członków o terminach posiedzeń i planowanym porządku obrad, co najmniej na 14
dni przed łTznaczonym telminem posiedzenia' Wraz z zawiadomieniem sekletalz
Komisji dostalcza członkomKomisji odPowiednie matedały.

s7.
obsługę kancelałyjnąKomisji prowadzi Wydział organŁaqi i UdostęPniania
NaczelnejDyrekcjiArchiwów Państwowych'

s8.
TtacifiLoc zarządzenie NI 2 Naczelrrego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia
20 lutego 1986 l' w sprawie określenia szczegółowego zakresu i Ębu

działania otaz

ustalenia składu Centra1nejKomisji Alchiwaliej oceny Dokumentacii, zmienione
Państwowych Nr 8 z dnia 11

zarząd.zeriar^i Naczelnego Dylektora Alchiwów
września1991r. i Nr 12 z dnia 5listopada 1994r'

se.
Zarządzenie wchodzi w życiez dńem podpisania.
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