DECYZJA NR 8
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1)

z dnia 18 maja 2009 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.
2)

z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. ) 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, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem doradczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego
dalej „Ministrem”.
§ 2.
1. W skład Zespołu wchodzą, w liczbie 8 osób:
1) Przewodniczący;
2) Sekretarz;
3) członkowie – przewodniczący podzespołów:
a)
Podzespół do spraw opracowania strategii i finansowania digitalizacji,
b)
Podzespół do spraw koordynacji działalności digitalizacyjnej,
c)
Podzespół do spraw digitalizacji materiałów audiowizualnych,
d)
Podzespół do spraw edukacji i kompetencji użytkowników,
e)
Podzespół do spraw rozwiązań technologicznych i standardów,
f)
Podzespół do spraw projektów międzynarodowych.
2. Przewodniczącego, sekretarza i członków Zespołu powołuje i odwołuje Minister.
3. Przewodniczący w terminie 14 dni od dnia powołania członków Zespołu przedstawia
Ministrowi propozycję składów podzespołów do zatwierdzenia.
4. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu.
5. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby,
w szczególności przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej,
instytucji kultury, stowarzyszeń, szkół wyższych oraz ekspertów zajmujących się tematyką
prac Zespołu.
6. Skład Zespołu określa załącznik do decyzji.
§ 3.
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.
2. Do zadań podzespołów należy:

1.

1) Podzespół do spraw opracowania strategii i finansowania digitalizacji –
opracowanie i weryfikacja planów strategicznych w zakresie digitalizacji dziedzictwa
kulturowego oraz prowadzenie programów związanych z ich realizacją;
2) Podzespół do spraw koordynacji działalności digitalizacyjnej – koordynowanie
działań digitalizacyjnych w instytucjach kultury;
3) Podzespół do spraw digitalizacji materiałów audiowizualnych – opracowanie
i koordynowanie działań w zakresie digitalizacji materiałów audiowizualnych;
4) Podzespół do spraw edukacji i kompetencji użytkowników – opracowanie
programów świadomego korzystania z zasobów cyfrowych i skutecznego ich
wykorzystywania;
5) Podzespół do spraw rozwiązań technologicznych i standardów – opracowanie
standardów dla obiektów cyfrowych, ich wieczystego przechowywania i udostępniania,
oraz zaleceń w zakresie rozwiązań technologicznych;
6) Podzespół do spraw projektów międzynarodowych – koordynacja
międzynarodowych projektów digitalizacyjnych i ich promocja w kraju.
§ 4.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek
Ministra lub na wniosek członków Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół.
Przewodniczący Zespołu przedkłada Ministrowi regulamin do zatwierdzenia.
§ 5.
1. Obsługę i koordynację działań Zespołu zapewnia Departament Mecenatu Państwa.
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.
Traci moc decyzja Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 kwietnia
2006 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw digitalizacji (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 25).
§ 7.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski
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 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U.
Nr 216, poz. 1595).
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, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42,
poz. 337.

