DECYZJA NR 12
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw digitalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W celu planowania i koordynacji procesów digitalizacyjnych oraz udostępniania
zasobów dziedzictwa kulturowego i dorobku naukowego za pośrednictwem sieci
teleinformatycznej, tworzy się Zespół do spraw digitalizacji, zwanej dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zwanego dalej „Ministrem”.
3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele środowisk bibliotek, archiwów, muzeów,
jednostek naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych, a także producentów najnowszej
technologii.
§ 2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący,
2) członkowie - w liczbie nie przekraczającej 14.
2. Przewodniczącego i członków powołuje Minister na 4 letnią kadencję.
3. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby w
tym przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeń,
szkół wyższych oraz ekspertów.
§ 3.
1. Do zakresu działania Zespołu należy:
1) wypracowanie jednolitej strategii digitalizacji dziedzictwa kulturowego i dorobku
kulturowego w Polsce, bez względu na status prawny bądź miejsce przechowywania
obiektów,
2) opracowanie wspólnych, jednolitych wymagań, dotyczących digitalizacji,
udostępniania i przechowywania materiałów cyfrowych, obejmujących materiały
przechowywane w archiwach, bibliotekach i muzeach,
3) integrację działań, podejmowanych przez biblioteki, muzea i archiwa w zakresie
digitalizacji dziedzictwa kulturowego.
§ 4.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek
Ministra lub na wniosek członków Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.
§ 5.
1. Obsługę i koordynację działań Zespołu zapewnia Departament Dziedzictwa
Narodowego.
2. Przewodniczący Zespołu przekazuje wyniki prac w formie sprawozdania na ręce
Ministra wraz z wnioskami do realizacji, nie rzadziej niż raz na pół roku.
3. Zespół przygotowuje dla Ministra roczne raporty o stanie digitalizacji
dziedzictwa kulturowego.
§ 6.
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez
Przewodniczący Zespołu przedkłada Ministrowi regulamin do zatwierdzenia.

Zespół.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Kazimierz M. Ujazdowski

1)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 31 października
2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr
220, poz. 1889)
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104

