ZARZĄDZENIE Nr 323/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zabezpieczenia archiwaliów Archiwum zakładowego
Urzędu Miasta Krakowa oraz określenia zasad postępowania z ocalałymi
archiwaliami po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378),
zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół ds. zabezpieczenia archiwaliów Archiwum
zakładowego Urzędu Miasta Krakowa oraz określenia zasad postępowania z ocalałymi
archiwaliami po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej, działający przy Prezydencie
Miasta Krakowa, zwany dalej Zespołem.
2. Zespół stanowi merytoryczne gremium doradcze i opiniodawcze w zakresie
działań krótko i długoterminowych zmierzających do wypracowania optymalnych i
efektywnych działań mających na celu zachowanie i odtworzenie w możliwym zakresie
zasobu archiwalnego Archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Antoni Fryczek, Sekretarz Miasta Krakowa;
2) Wiceprzewodniczący - dr Kamila Follprecht, Archiwum Narodowe w
Krakowie;
3) Wiceprzewodniczący - Zbigniew Pasierbek, Archiwum zakładowe UMK;
4) Sekretarz Zespołu - Agnieszka Sasnal, Archiwum zakładowe UMK;
5) Członek - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Krakowie;
6) Członek - Małgorzata Słowik-Kramarz, Zarząd Inwestycji Miejskich;
7) Członek - Zofia Jakóbczyk, Wydział Obsługi Urzędu.
§ 3. 1. Zespół jako specjalistyczne gremium doradcze i opiniodawcze w zakresie, o
którym jest mowa w § 1 ust. 2, dokonuje analiz, weryfikacji i ocen stanu faktycznego
związanego z dokonanymi przez pożar zniszczeniami w zasobie Archiwum zakładowego
UMK, celem zarekomendowania Prezydentowi Miasta Krakowa niezbędnych kierunków
działań i priorytetów.
2. Obszar działalności Zespołu obejmuje w szczególności:
1) tematykę zakresu i rodzaju degradacji zasobu archiwalnego UMK,
2) problematykę ochrony i zabezpieczenia pozostałości zasobu archiwalnego
UMK,
3) problematykę
odtwarzania dokumentów zdegradowanego zasobu
archiwalnego UMK lub ich treści.
§ 4. Służby podległe Prezydentowi Miasta Krakowa są zobowiązane do udostępnienia
Zespołowi wszelkich danych i informacji dotyczących przedmiotu działań Zespołu i
tematyki, o której mowa w niniejszym zarządzeniu, chyba że odrębne przepisy stanowią
inaczej.
§ 5. 1. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Rady z częstotliwością
wynikającą z bieżących potrzeb, a w przypadku jego nieobecności zastępuje go w

odpowiedniej kolejności dany Wiceprzewodniczący.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządzany jest protokół.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia
Zespołu osoby spoza jego składu.
§ 6. Zespół przedstawia swoje opinie/stanowiska/rekomendacje w formie pisemnego
wystąpienia do Prezydenta Miasta Krakowa.
§ 7. 1. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Wydział Organizacji i Nadzoru
Urzędu Miasta Krakowa.
2. Obsługę prawną Zespołu zapewnia Zespół Radców Prawnych Urzędu Miasta
Krakowa.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa oraz
Dyrektorowi Magistratu.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

