Tczew, 5 kwietnia 2007 r.

Sprawozdanie z działalno ci
Sekcji Archiwistów Samorz dowych
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
za rok 2006
I.

W roku sprawozdawczym Sekcja uczestniczyła w nast puj cych konferencjach:
Przedstawiciele sekcji wzi li udział w zjazdach organizowanych przez sekcje SAP, tj.:
• III Ogólnopolskim Seminarium Archiwalnym „Warto ciowanie dokumentacji – kryteria,
problemy i rozwi zania”, Stare Jabłonki 20-21 czerwca 2006 r.
• XIV Konferencji Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych, Kulturalnych i Szkół Wy szych
„ Archiwista w instytucji naukowej”, Legnica 6-9 wrze nia 2006 r., na której referat nt:
„Rola archiwisty w instytucjach samorz dowych” wygłosił mgr Maciej Jasi ski z
Archiwum Urz du Miasta Stołecznego Warszawy.
III Zjazd SAS
• W dniach 9-10 czerwca 2006 r. Sekcja Archiwistów Samorz dowych zorganizowała
w Poznaniu, kolejny ogólnopolski zjazd sekcji po wi cony zagadnieniu „Archiwum
elektroniczne – współczesne wyzwanie dla archiwów jednostek samorz dowych”. W
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa stwowych, Zarz du Głównego Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich, przewodnicz cy bran owych sekcji SAP, Archiwum Pa stwowego
w Poznaniu, władz samorz dowych miasta Poznania, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, przedsi biorstw informatycznych i archiwalnych oraz pracownicy archiwów
zakładowych z 33 miejscowo ci z terenu całego kraju. Zjazd prowadził Przewodnicz cy
sekcji, mgr Leszek Bodio (Tczew), natomiast organizacj i zabezpieczenie techniczne
zapewnił zespół archiwistów Urz du Miasta Poznania pod kierownictwem mgr Agnieszki
Paj kowskiej (Sekretarz sekcji – Pozna ). Honorowy patronat nad zjazdem obj ł Prezydenta
Miasta Poznania, Pan Ryszard Grobelny. Tematyka wyst pie dotykała planowanych
rozwi za prawnych i organizacyjnych dotycz cych dokumentu elektronicznego oraz prób
praktycznego zastosowania elektronicznych systemów obiegu akt. Drugi dzie zjazdu
zako czył si prezentacj projektu strony internetowej sekcji oraz sformułowaniem
ostatecznej wersji tekstu wniosku rodowiska archiwistów samorz dowych w sprawie
propozycji uregulowania statusu archiwistów w jednostkach samorz du terytorialnego
skierowanego do Prezesa rady Ministrów /szczegółowe sprawozdanie z III zjazdu SAS w
Poznaniu z dnia 4.07.2006 r. przekazane do ZG SAP/.

II.

Inna działalno sekcji:
• wyst pienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie propozycji zmian prawnych dotycz cych
usytuowania archiwów samorz dowych i spraw zawodowych archiwistów zatrudnionych w
urz dach obsługuj cych jednostki samorz du terytorialnego – lipiec 2006 r. /tekst wyst pienia
•
•
•

z dnia 24.07.2006 r.przekazany do ZG SAP/.

wyst pienie do Naczelnego Dyrektora Archiwów Pa stwowych w sprawie udziału
przedstawicieli sekcji w pracach Centralnej Komisji Metodycznej – lipiec 2006 r.
spotkanie z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Pa stwowych dr Sławomirem Radoniem,
Warszawa - grudzie 2006 r.
udział przewodnicz cego sekcji w XI posiedzeniu Zarz du Głównego SAP w Warszawie –
14 grudnia 2006 r.

III.

Posiedzenia Zarz du Sekcji:
W roku sprawozdawczym odbyły si dwukrotnie w siedzibie Archiwum Urz du Miasta
Stołecznego Warszawy, w dniach:
• 29.01.2006 r. – główna tematyka obrad to omówienie i przyj cie planu pracy sekcji na rok
bie cy oraz długofalowego programu działania Zarz du na okres kadencji 2005-2010,
dyskusja nt. zaprezentowanego programu oraz innych kwestii dot. działalno ci sekcji,
informacja p. Hanny Krajewskiej nt. bie cych działa i zamierze organizacyjnych Sekcji
Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP, uzgodnienie spraw finansowych
sekcji
• 8.12.2006 r. – główna tematyka obrad to relacja z wizyty członków sekcji (Dariusza
Dobrowolskiego i Macieja Jasi skiego - Urz d Miasta Stołecznego Warszawy) u
Naczelnego Dyrektora Archiwów Pa stwowych, omówienie odpowiedzi uzyskanej z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek rodowiska archiwistów
samorz dowych z dnia 24.07.2006 r., omówienie udziału sekcji w V Powszechnym Zje dzie
Archiwistów Polskich w Olsztynie, sprawy dotycz ce strony internetowej sekcji, kwestii
finansowych oraz planowanego w roku 2007 IV zjazdu sekcji w Krakowie.

