
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 

Centralna Komisja Metodyczna 

 

DA.0030.5.2019 

 

 

Uchwała nr 1 

Centralnej Komisji Metodycznej 

z dnia 13 grudnia 2019 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Planu pracy w kadencji 2019-2021 

 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 decyzji Nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów 

Państwowych z dnia 2 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu 

działania Centralnej Komisji Metodycznej, Centralna Komisja Metodyczna uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Plan pracy Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2019-2021, 

stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

Centralnej Komisji Metodycznej 

 

Michał Knitter 

(podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 



Załącznik do uchwały nr 1 

z dnia 13 grudnia 2019 r. 

Centralnej Komisji Metodycznej 

 

Plan pracy Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2019-2021 

Zagadnienie Termin 

konsultacja zagadnień zgłoszonych przez archiwa państwowe 

z zakresu ewidencjonowania i inwentaryzowania materiałów 

archiwalnych 

IV kwartał 2019 r. 

opiniowanie projektów dwóch zarządzeń – w sprawie zasad 

postępowania z aktami stanu cywilnego w archiwach państwowych 

(z 2017 r.) oraz w sprawie zasad postępowania z materiałami 

samorządów (z 2017 r.) 

IV kwartał 2019 r. 

opiniowanie wskazówek do opracowania źródeł muzycznych I-II kwartał 2020 r. 

przygotowanie katalogu dobrych praktyk opisu dokumentów 

elektronicznych i spraw w systemach EZD archiwów państwowych 

I-II kwartał 2020 r. 

przygotowanie założeń, metodycznych i funkcjonalnych, do koncepcji 

działania systemu informatycznego 

I kwartał 2020 r. – 

II kwartał 2021 r. 

przygotowanie kierunków działań przy postępowaniu ze spuściznami 

i archiwami rodzinnymi 

II kwartał 2020 r. -

II kwartał 2021 r. 

przegląd rekomendacji zespołu naukowego do spraw analizy i 

nowelizacji wskazówek metodycznych wydanych przez Naczelnego 

Dyrektora Archiwów Państwowych, projektów przygotowanych 

w Departamencie Archiwistyki i opiniowanie propozycji zmian 

przepisów 

III kwartał 2020 r. 

- I kwartał 2021 r. 

udział w przygotowaniu projektu strategii opracowania zasobu 

archiwalnego 

2019-2020 r. 

opiniowanie zagadnień metodycznych przekazanych przez 

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 

2019-2021 r. 

współpraca z archiwami państwowymi w zakresie rozwiązywania 

zgłoszonych problemów metodycznych 

2019-2021 r. 

współpraca z Centralną Komisją Archiwalnej Oceny Dokumentacji 

w zakresie spraw związanych z przejmowaniem materiałów 

archiwalnych do zasobu archiwów państwowych 

2019-2021 r. 
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