PROTOKÓŁ NR 3
posiedzenia
Zarz du Sekcji Archiwistów Samorz dowych
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
z dnia 8.12.2006 r.
W dniu 8.12.2006 r. w Warszawie w siedzibie Archiwum Urz du Miasta Stołecznego
Warszawy odbyło si III posiedzenie Zarz du SAS w nast puj cym składzie:
członkowie Zarz du:
przewodnicz cy – Leszek Bodio
w-ce przewodnicy – Urszula Zgorzelska
w-ce przewodnicz cy – Dariusz Dobrowolski
skarbnik – Marta Romanowska
sekretarz – Agnieszka Paj kowska
członek – Joanna Tondera
członek - Maciej Urba ski
osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu:
członkowie Sekcji Archiwistów Samorz dowych SAP
Renata Nastałek, Piotr Wojciechowski (Dyrektor Archiwum Urz du m.st. Warszawy), Maciej
Jasi ski
Porz dek obrad:
1. przedstawienie i przyj cie porz dku obrad
2. relacja z wizyty członków sekcji (Dariusza Dobrowolskiego i Macieja Jasi skiego - Urz d
Miasta Stołecznego Warszawy) u Naczelnego Dyrektora Archiwów Pa stwowych
dr. Sławomira Radonia w grudniu 2006 r.
3. omówienie udziału sekcji w V Powszechnym Zje dzie Archiwistów Polskich w Olsztynie
w roku 2007
4. omówienie odpowiedzi uzyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
wniosek rodowiska archiwistów samorz dowych z dnia 24.07.2006 r
5. omówienie planowanego wiosn 2007 r. kolejnego ogólnopolskiego zjazdu archiwistów
samorz dowych w Krakowie.
6. uzgodnienie spraw finansowych sekcji oraz sprawy strony internetowej sekcji
Ad.1
Przewodnicz cy sekcji p. Leszek Bodio zaproponował wszystkim zebranym zagadnienia do
omówienia podczas posiedzenia, zgodnie z wy ej wymienionymi punktami 2-6, które zostały
zaakceptowane.
Ad.2
W dalszej cz ci posiedzenia członkowie sekcji Dariusza Dobrowolski i Maciej Jasi ski
(Urz d Miasta Stołecznego Warszawy) zło yli krótk relacj ze spotkania z Naczelnym
Dyrektorem Archiwów Pa stwowych dr. Sławomirem Radoniem. Celem wizyty, która odbyła
si w przyjaznej atmosferze było zapoznanie Dyrektora z opini archiwistów samorz dowych
nt. statusu rodowiska, sytuacji prawnej i spraw pracowniczych z pro b o wzi cie pod uwag
głosu archiwistów samorz dowych przy opracowywaniu projektu nowej ustawy archiwalnej.
Przedstawiciele sekcji zwrócili si równie z pro b o obj cie honorowego patronatu nad IV
zjazdem SAS w Krakowie, składaj c tym samym zaproszenie do wzi cia udziału w konferencji

szkoleniowej. Dyrektor S. Rado wyraził du e zainteresowanie problemami archiwów
samorz dowych. Podtrzymał zapewnienie byłego Naczelnego Dyrektora p. Darii Nał cz
o wł czeniu przedstawicieli sekcji do prac Centralnej Komisji Metodycznej działaj cej przy
NDAP w Warszawie w przypadku dyskusji na tematy b d ce w sferze zainteresowa
archiwów samorz dowych oraz przy projekcie nowej ustawy.
Ad. 3
Przewodnicz cy sekcji zaproszony do udziału w Komitecie Programowo-Naukowym
Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Olsztynie w 2007 r. poinformował zebranych
o konieczno ci zorganizowania i prowadzenia sekcji problemowej podczas obrad poprzez
przygotowanie materiałów na zjazd, m.in. materiałów promuj cych miasta, dobór
interesuj cych tematów referatów (np. uwzgl dniaj cych cenne zbiory, kolekcje znajduj ce si
w zasobach archiwów samorz dowych w wybranych miastach). Przewodnicz cy zobowi zał
równie zebranych do informowania w miar mo liwo ci rodowisko archiwistów
samorz dowych oraz wypełnienia we własnym zakresie ankiety, która zostanie przygotowana
niebawem, oceniaj cej sytuacj archiwów zakładowych. Wyniki ankiet posłu
do
sporz dzenia zbiorczej analizy ukazuj cej obecn kondycj tych e komórek organizacyjnych
w urz dach obsługuj cych organy samorz du terytorialnego.
Ad. 4
Przewodnicz cy sekcji zapoznał uczestników posiedzenia z tre ci odpowiedzi otrzymanej
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek rodowiska archiwistów
samorz dowych z dnia 24.07.2006 r . oraz o konieczno ci przygotowania szerszego
wyja nienia w oparciu o zgromadzony materiał ródłowy dotycz cy zasygnalizowanych we
wniosku problemów rodowiska (sprawa usytuowania archiwów, kwalifikacji zawodowych
czy
te
spraw
pracowniczych,
m.in.
siatki
płac).
Ad.5
Uczestnicz ce w obradach przedstawicielki Archiwum Urz du Miasta Krakowa –
p. Joanna Tondera i p. Renata Nastałek poinformowały o przychylno ci władz miasta Krakowa
wobec propozycji Zarz du Sekcji zorganizowania zjazdu archiwistów samorz dowych
w marcu b d kwietniu 2007 r. w Krakowie. Wsparcie organizacyjne miałoby polega na
udost pnieniu sali obrad i ewentualnie pocz stunku w ich przerwie. Ustalony został wst pnie
temat wiod cy konferencji szkoleniowej, tj. kontynuacja tematyki z poprzedniego zjazdu
w Poznaniu zwi zana z nowoczesnymi urz dzeniami pracy archiwistów. Ze wzgl du na
skromne rodki do dyspozycji potrzebne na zorganizowanie zjazdu konieczne staj si
pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego od sponsorów.
Ad.6
Uzgodnienie spraw finansowych sekcji dotyczyło w szczególno ci nast puj cych kwestii:
- ustalenia planu finansowego na rok 2007
- zadysponowania rodków pozostałych z 2006r. (informacja skarbnika sekcji) z
uwzgl dnieniem potrzeb na IV zjazd sekcji w Krakowie.
Członek Zarz du p. Maciej Urba ski poinformował zebranych o stanie prac nad stron
internetow sekcji, która propagowałaby informacje nt. działalno ci zarz du i sekcji oraz
planowanym
w I kwartale nast pnego roku uruchomieniu w jej ramach forum,
aktywizuj cego rodowisko archiwistów samorz dowych wokół m.in. sugerowanych tematów
do dyskusji.
Protokół w trzech jednobrzmi cych
egzemplarzach sporz dziła: Agnieszka Paj kowska

