PROTOKÓŁ
z obrad
II Zjazdu Sekcji Archiwistów Samorz dowych
Stowarzyszenia archiwistów Polskich
w dniach 2-3 grudnia 2005 r.
w Warszawie
W dniach 2-3 grudnia 2005r. w Warszawie odbył si II Zjazd Sekcji
Archiwistów Samorz dowych, w trakcie którego został wybrany nowy Zarz d
Sekcji. Podczas dwudniowych obrad, którym przewodniczyli: Pan Piotr
Wojciechowski – Przewodnicz cy Tymczasowego Zarz du Sekcji oraz Pan Leszek
Bodio – W-ce Przewodnicz cy, omówiono problemy naszego rodowiska. Obrady
przebiegały według nast puj cego porz dku:
Porz dek obrad:
2.12.2005 r.
1. Powitanie uczestników oraz przyj cie porz dku posiedzenia
2. Informacje o dotychczasowej działalno ci Sekcji i zaprezentowanie aktualnych
problemów – tematy do dyskusji
3. Wygłoszenie referatu nt.: Skomputeryzowane archiwum miejskie jako wzorzec dla
innych archiwów – Agnieszka Paj kowska, Archiwum Zakładowe Urz du Miasta
Poznania
4. Wybory nowych władz Sekcji
3.12.2005r.
1. Wyst pienie dr Andrzeja Biernata, Dyrektora Generalnego w Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Pa stwowych nt.: Zaawansowanie prac nad now ustaw archiwaln
2. Wolne wnioski, zako czenie obrad
2.12.2005r.
Ad. 1
Pan Piotr Wojciechowski dokonał otwarcia obrad i przywitał wszystkich
uczestników spotkania. Nowi członkowie sekcji dokonali krótkiej prezentacji (pełna
lista obecno ci wraz z wykazem miejscowo ci w zał czeniu), po czym zebrani
uczestnicy przyj li, w drodze głosowania przedstawiony przez Przewodnicz cego
Zarz du Sekcji, porz dek dwudniowych obrad.
Ad.2
Pan Wojciechowski omówił dotychczasowe działania sekcji i Zarz du (spotkania,
konferencje, regulamin sekcji). Głos zabrał Pan Maciej Jasi ski, który przekazał
krótk informacj nt. swego udziału w spotkaniu Sekcji Archiwów Instytucji
Naukowych i Kulturalnych w Gda sku. Nast pnie Pan Leszek Bodio – W-ce
Przewodnicz cy Zarz du zaprezentował uczestnikom aktualne problemy
rodowiska archiwistów samorz dowych, mn.:
nieprawidłowe umiejscowienie archiwów
organizacyjnych jednostek samorz dowych
archiwa zespolone i miejskie

zakładowych

w

strukturach

kompetencje archiwów samorz dowych
sprawy pracownicze
komputeryzacja archiwów samorz dowych
jednolity rzeczowy wykaz akt
Najwi ksze zainteresowanie w ród uczestników obrad wywołały głównie problemy
dotycz ce spraw organizacyjnych tj. kwestie usytuowania archiwów w strukturach
urz dów miejskich oraz sprawy socjalno-bytowe pracowników, wokół których
rozgorzała ywa dyskusja.
Ad. 3
Pani Agnieszka Paj kowska, kierownik Archiwum Zakładowego Urz du Miasta
Poznania omówiła rozwi zanie funkcjonuj ce w Urz dzie Miasta Poznania
dotycz ce elektronicznego obiegu korespondencji, zakładania teczek i spraw oraz
przekazywania ich do archiwum zakładowego (system Lotus Notes) i odpowiadała
na pytania dotycz ce poruszonych wcze niej kwestii.
Ad.4
Ostatnim punktem obrad był wybór nowych władz Sekcji Archiwistów
Samorz dowych. Spo ród uczestników zjazdu zostali zgłoszeni kandydaci do władz
Sekcji, które zgodnie z obowi zuj cym regulaminem Sekcji składaj si z 7 osób. W
głosowaniu jawnym udział wzi li wył cznie członkowie SAP. Do władz sekcji
zostały zgłoszone nast puj ce kandydatury:
1. Urszula Zgorzelska – Katowice
2. Marta Romanowska – Warszawa
3. Joanna Tondera – Kraków
4. Agnieszka Paj kowska – Pozna
5. Leszek Bodio – Tczew
6. Dariusz Dobrowolski – Warszawa
7. Maciej Urba ski – Pozna
8. Beata Kilar - Warszawa
Ze wzgl du na otrzymanie najmniejszej ilo ci głosów, kandydatura kol. Beaty Kilar
nie została przyj ta.
Po odbytym głosowaniu, w trakcie pierwszego posiedzenia wybranego Zarz du
nast piło jego ukonstytuowanie w nast puj cym składzie:
Przewodnicz cy Zarz du: Leszek Bodio
W-ce Przewodnic cy:
Urszula Zgorzelska
W-ce Przewodnicz cy:
Dariusz Dobrowolski
Członek:
Joanna Tondera
Członek:
Maciej Urba ski
Sekretarz:
Agnieszka Paj kowska
Skarbnik:
Marta Romanowska
Powy szy skład został ogłoszony uczestnikom obrad przez nowo wybranego
Przewodnicz cego Zarz du.
3.12..2005r.

Ad.1
Przewodnicz cy Zarz du – Pan Leszek Bodio przewodniczył obradom w 2-gim dniu
zjazdu. Po przedstawieniu zaproszonego go cia z NDAP dr Andrzeja Biernata
uczestnicy obrad wysłuchali wyst pienia nt.: Zaawansowania prac nad now ustaw
archiwaln . Omówiony został przedmiot nowego prawa archiwalnego, a w
szczególno ci proponowane zmiany w projekcie ustawy archiwalnej oraz
rozporz dzeniu wykonawczym wywołane zmieniaj c si sytuacj prawn ,
administracyjn w pa stwie, a głównie informatyzacj ycia publicznego. Pytania
archiwistów kierowane do prelegenta dotyczyły głównie problematyki dokumentacji
elektronicznej.
Przybyła na spotkanie w drugim dniu obrad dr Hanna Krajewska – Dyrektor
Archiwum Polskiej Akademii Nauk poinformowała zebranych o maj cej si odby w
Warszawie w dniach 18-20 maja 2006r. VII Europejskiej Konferencji nt. Archiwów
”Archiwista: zawód przyszło ci w Europie” .
Ad.2
Przewodnicz cy Zarz du – Pan Leszek Bodio podsumował obrady i wyraził nadziej
na kolejne spotkanie Sekcji wiosn przyszłego roku.
Zał czniki do protokołu:
1. Lista obecno ci
2. Program spotkania
3. Protokół posiedzenia Zarz du

Protokół w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach sporz dziła: Agnieszka Paj kowska
8.12.2005r.

PROTOKÓŁ NR 1
Posiedzenia Zarz du Sekcji Archiwistów Samorz dowych
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
2.12.2005 r.

1. Ukonstytuowanie Zarz du
Na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 2.12.2005 r. w Warszawie, w siedzibie
władz miasta Warszawy, podczas pierwszego dnia zjazdu Sekcji Archiwistów
Samorz dowych, członkowie władz Sekcji w ród swego grona dokonali wyboru
Przewodnicz cego, Wiceprzewodnicz cych, Skarbnika, Sekretarza oraz dwóch
członków w nast puj cym składzie:
Funkcja

Imi i nazwisko

Przewodnicz cy Leszek Bodio
Zarz du
W-ce
Urszula Zgorzelska
Przewodnicz cy
W-ce
Dariusz Dobrowolski
Przewodnicz cy
Skarbnik
Marta Romanowska
Sekretarz
Agnieszka Paj kowska
Członek
Joanna Tondera
Członek
Maciej Urba ski
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2. Ramowy plan działania Zarz du
Przewodnicz cy Zarz du Pan Leszek Bodio przedstawił bie acy harmonogram
działa Zarz du (sporz dzenie protokołu obrad sekcji i posiedzenia Zarz du w celu
przedło enia Zarz dowi Głównemu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, nowe
opracowanie aktualnych problemów uwzgl dniaj ce postulaty i wnioski ze
spotkania sekcji) oraz wyraził nadziej na robocze spotkanie władz sekcji w styczniu
2006r. oraz kolejny zjazd archiwistów samorz dowych w kwietniu przyszłego roku.
Po zako czeniu obrad skład ukonstytuowanego Zarz du został ogłoszony
uczestnikom zjazdu.

Protokół w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach sporz dziła: Agnieszka Paj kowska
8.12.2005r.

