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Leszek Bodio
Sprawozdanie z III Zjazdu Sekcji Archiwistów Samorz dowych
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
(Pozna 9 - 10 czerwca 2006 roku)
W dniach 9 i 10 czerwca 2006 roku, w Poznaniu, odbył si III Zjazd Sekcji Archiwistów
Samorz dowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 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, 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), organizacj i zabezpieczenie techniczne zapewnił zespół
archiwistów Urz du Miejskiego w Poznaniu pod kierownictwem mgr Agnieszki Paj kowskiej
(Sekretarz sekcji – Pozna ). Obrady odbyły si w Sali Białej Urz du udost pnionej przez władze
miasta Poznania, a honorowy patronat nad zjazdem obj ł Prezydenta Miasta Poznania, Pan Ryszard
Grobelny.
Spotkanie otworzył o godzinie 11.00 Przewodnicz cy Sekcji Archiwistów Samorz dowych SAP,
mgr Leszek Bodio (Tczew), który przywitał zaproszonych go ci i uczestników oraz tradycyjnie
przedstawił nowych członków sekcji. W swoim słowie wst pnym przedstawił cel zjazdu oraz
zarysował problemy archiwów samorz dowych zwi zane z post puj c rewolucj informatyczn .
Sekretarz sekcji mgr Agnieszka Paj kowska (Pozna ) przedstawiła porz dek obrad oraz informacje
dotycz ce spraw organizacyjnych. Zło yła równie podzi kowania władzom samorz dowym
miasta Poznania oraz firmom sponsorskim za pomoc udzielon przy organizacji zjazdu.
Przemówienie otwieraj ce wygłosił Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Franciszek Cemka, który wskazał na
konieczno zabezpieczenia przez archiwistów akt potomnym oraz na mo liwo sfinansowania
projektów dotycz cych modernizacji archiwów równie ze rodków unijnych.
Dr Andrzej Biernat z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa stwowych zapoznał uczestników spotkania
ze stanem prac nad archiwami elektronicznymi. W referacie „ Zamierzenia i przedsi wzi cia
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa stwowych zwi zane z problemem archiwów elektronicznych”
szczegółowo omówił problemy prawne i metodologiczne dotycz ce wdro enia nowych technik,
towarzysz ce im akty normatywne oraz stopie zaawansowania ich w procesie legislacyjnym.
Prelegent podkre lił, i wprowadzenie archiwów elektronicznych w pełnym zakresie w
administracji tak pa stwowej , jak i samorz dowej, b dzie wi zało si z ich du ym obci eniem
finansowym, a od archiwistów wymagany b dzie nowy profil wykształcenia zawodowego,
dostosowanego do nowych technik. Dr Biernat poinformował te zebranych o utworzeniu
Zintegrowanego Systemu Gromadzenia Zasobu, w którym b d przetestowane archiwa wirtualne
we współpracy z wybranymi samorz dami.
Po krótkiej przerwie na kaw kolejny referat wygłosił równie przedstawiciel Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Pa stwowych, Pan Kazimierz Schmidt. W interesuj cej prezentacji „Czy elektroteczka
zast pi teczk ? Czyli urz d cz ciowo zinformatyzowany” przejrzy cie i obrazowo opisał
docelowy model elektronicznego systemu obiegu akt w jednostkach administracyjnych oraz
funkcjonowanie w tym systemie archiwum elektronicznego. Wskazał te na ogromne trudno ci i
bariery z wdra aniem nowatorskich technik. Zdaniem prelegenta wynikaj one nie tylko z
niedoskonało ci u ywanych urz dze i programów komputerowych, ale po cz ci maj swe ródło
w psychicznym oporze niektórych grup społecznych, w tym i urz dników, wobec nowych

rozwi za . K. Schmidt zasygnalizował konieczno szybkiego uporz dkowania oraz dostosowania
rozwi za prawnych do nadchodz cych realiów.
Prezes SAP , prof. Jarosław Porazi ski w referacie „Bie ce zadania Stowarzyszenia Archiwistów
Polskich w dobie rewolucji informatycznej” zapoznał zebranych ze sprawami stowarzyszenia. Za
priorytetowe uznał aktywizacj zawodow archiwistów i przygotowanie ich do nowych zada w
warunkach powszechnej informatyzacji społecze stw, których gospodarka oparta jest w coraz
wi kszym stopniu na wiedzy, a nie jak dotychczas, na kapitale, b d pracy. Innym wa nym
zadaniem SAP jest działanie na rzecz powstawania urz dów przyjaznych petentom. W tych
warunkach zdaniem prelegenta ranga archiwistów w jednostkach administracyjnych winna
wzrasta , aczkolwiek w wietle ostatnich analiz przeprowadzonych przez stowarzyszenie do chwili
obecnej nie jest z tym najlepiej. Szereg urz dów nie dba nale ycie o swoj dokumentacj , a du a
cz
archiwów zakładowych jest usytuowana w działach gospodarczych i prowadzona jest przez
urz dników w ramach dodatkowego zakresu obowi zków.
Kolejnym wa nym zadaniem rodowiska archiwistów b dzie utrzymanie jednolitego stylu działania
je eli nie w ramach jednej organizacji, to poprzez ogólnopolski portal internetowy.
Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich podkre lił ogromny dorobek organizacji oraz bogat
ofert programow ukierunkowan na edukacj w zakresie archiwistyki.
Prawne aspekty dotycz ce akt elektronicznych poruszył dr Rafał Galuba z Zakładu Archiwistyki
Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W referacie „Dokumentacja
elektroniczna w prawie polskim” wskazał na szereg nieprawidłowo ci wyst puj cych w
funkcjonowaniu archiwów urz dowych, takich jak m.n. rozd wi k pomi dzy oczekiwaniami
klientów a rzeczywist jako ci usług wiadczonych przez urz dy. Zdaniem prelegenta petenci
b d oczekiwa informacji wysoko przetworzonych, a nie wskazania miejsca zło enia akt, w
zwi zku z czym jednostki administracyjne wszelkiego typu b d musiały w przyszło ci wdro y u
siebie procesy biznesowe oparte o komercyjn zasad „klient - usługa” .
W chwili obecnej podstawowymi obci eniami administracji uniemo liwiaj cymi wprowadzenie
tych zasad w ycie s : zmienna interpretacja przepisów prawa, korupcja, niekompetencja
urz dników, podział obywateli przy załatwianiu spraw na kategorie, przewlekanie wydawania
decyzji, przedmiotowe traktowanie obywateli, przerost biurokracji nepotyzm oraz istnienie
lokalnych układów.
W zaistniałych warunkach, przy bardzo niskich nakładach (ok 1 %) przeznaczanych na
informatyzacj oraz negatywnym doborze kadr, stworzenie e-administracji b dzie procesem
rozło onym na wiele lat. Zjawiskiem pozytywnie wpływaj cym na informatyzacj urz dów jest
prawne zrównanie dokumentu elektronicznego i papierowego pod wzgl dem warto ci dowodowej.
Po przerwie obiadowej głos zabrali przedstawiciele przedsi biorstw wiadcz cych usługi
archiwizacyjne.
Prezentacje otworzył jako pierwszy Pan Marcin Makowski z firmy DGA SA z Poznania referatem
„Przepływ pracy , czy elektroniczne archiwum – jak zapewni optymaln architektur i sposób
wdro enia”. Opieraj c si na dotychczasowych do wiadczeniach prelegent przedstawił zasady
optymalnego funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów oraz archiwum. Główn
wskazówk przy tworzeniu tego typu systemów s preferencje klientów, którzy oczekuj sprawnej i
skutecznej administracji, natomiast informacje o zasobie aktowym na ogół nie budz wi kszego
zainteresowania. System elektroniczny powinien tworzy swego rodzaju centrum obsługi klienta, a
nie powiela tradycyjny (papierowy) obieg akt. Archiwum funkcjonuje w nim na zasadzie
interaktywnego repozytorium, odpowiednio zabezpieczonego przed ingerencj w tre akt przez
nieupowa nionych u ytkowników. Wyszukiwanie w nim informacji odbywa si przy pomocy
j zyka typu XML.
Nast pnie Pan Maciej Łosiak reprezentuj cy firm EMAX z Poznania w swoim referacie
„Elektroniczne archiwum dokumentów jako centralne archiwum i repozytorium informacji w
Urz dzie” omówił zasady funkcjonowania elektronicznego systemu obiegu akt typu DMS.
System ten ł czy cechy archiwum oraz repozytorium, jest wi c dynamicznym magazynem
przechowywania informacji. Ponadto umo liwia bezpieczne publikowanie danych na stronach

internetowych.
Wyst pienie Pana Marka Aniszewskiego, przedstawiciela firmy Unizeto Technologies SA ze
Szczecina „Bezpieczne archiwum elektroniczne – niezb dny element e-urz du” w cało ci było
po wi cone zagadnieniom zwi zanym z bezpiecze stwem oraz skutecznymi sposobami
uwierzytelniania dokumentów elektronicznych. Prelegent zwrócił na nowe mo liwo ci techniczne
zwi zane z przechowywaniem wa nych akt cyfrowych poza siedzib urz du oraz konieczno
zabezpieczania akt odpowiednimi podpisami cyfrowymi.
Prezentacje zako czyła firma MCB Sp. z o.o. z Warszawy pokazem multimedialnym ró nego
rodzaju regałów do przechowywania akt.
Ze wzgl du na pó n por , zaplanowana dyskusja została przeło ona na nast pny dzie obrad.
Spotkanie zostało zako czone spacerem z przewodnikiem po Poznaniu i kolacj integracyjn .
Drugi dzie zjazdu (10 czerwca) rozpocz ł si referatem Pana Tadeusza Grabarza z Archiwum
Pa stwowego w Poznaniu „Zasady porz dkowania i przekazywania materiałów archiwalnych do
archiwów pa stwowych”, który szczegółowo omówił powy sze zagadnienie, uwzgl dniaj c
aktualny stan przepisów prawa oraz projektowane zmiany dotycz ce sposobu przekazywania
materiałów archiwalnych do archiwów pa stwowych.
Sposoby zabezpieczania i przechowywania akt omówił Przemysław Wojciechowski, równie z AP
w Poznaniu - „Zabezpieczanie i przechowywanie akt w archiwach zakładowych jednostek
samorz dowych” . Zwrócił uwag na brak stosownych przepisów dotycz cych technicznych
warunków przechowywania dokumentacji w archiwach samorz dowych, co niesie za sob
negatywne skutki dla zasobu aktowego. Prelegent dokładnie zademonstrował ró nego rodzaju
zagro enia oraz sposoby przeciwdziałania im, ilustruj c poszczególne przypadki na ekranie.
Po krótkiej przerwie na kaw przewodnicz cy sekcji problemowych Stowarzyszenia Archiwistów
Polskich, którzy wygłosili komunikaty dotycz ce ich dotychczasowej działalno ci, bie cych
problemach oraz zamierzeniach na przyszło :
– „Komunikat dotycz cy działalno ci Sekcji Archiwistów Instytucji Naukowych i Kulturalnych oraz
nt. Europejskiego Zjazdu Archiwistów” – dr Hanna Krajewska ,
– „Komunikat dotycz cy działalno ci Sekcji Archiwów Zakładowych” – mgr Ewa Suchmiel ,
– „Komunikat dotycz cy działalno ci Sekcji Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwo ci oraz
nowo utworzonego Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwo ci” - mgr
Ewa Seweryn-Duda.
Informacje o bie cych pracach Zarz du Głównego SAP przedstawił Pan Krzysztof Stryjkowski
Sekretarz ZG SAP w referacie „Informacja o bie cej pracy i zamierzeniach Prezydium Zarz du
Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” . Najwa niejsze z nich to przygotowania do
Powszechnego Zjazdu Archiwistów w Olsztynie w 2007 roku, bie ca działalno wydawnicza
oraz organizowanie studiów wieczorowych dla uczestników kursów I stopnia na uczelni toru skiej.
Zdaniem prelegenta stworzenie elektronicznych archiwów b dzie procesem nieuniknionym, ale
długotrwałym, obecnie w zwi zku z masowym zastosowanie nowoczesnych i wydajnych urz dze
poligraficznych typu : kserokopiarki , drukarki itp. mo na zaobserwowa lawinowo narastaj c
ilo akt tradycyjnych. Perspektywy zawodowe archiwistów jako grupy zawodowej ocenił wysoko
pod warunkiem systematycznego podwy szania swoich kwalifikacji w kierunku informatycznym.
W sprawie reaktywacji archiwów samorz dowych posiadaj cych zasób historyczny Sekretarz SAP
stwierdził, e jest to w niektórych przypadkach mo liwe, ale pod warunkiem spełnienia przez te
jednostki wielu kryteriów dotycz cych zwłaszcza warunków przechowywania i udost pniania akt.
Po wyst pieniu kolegi Stryjkowskiego głos zabrał Przewodnicz cy Sekcji Archiwistów
Samorz dowych Leszek Bodio, który zło ył sprawozdanie o dotychczasowej działalno ci Zarz du
Sekcji oraz przedstawił planowane przedsi wzi cia na przyszło .
Nast pnie mgr Maciej Urba ski (członek Zarz du sekcji - Pozna ) dokonał prezentacji projektu
strony internetowej Sekcji Archiwistów Samorz dowych (www.sas-sap.com), na której b d
zamieszczane informacje i komunikaty dotycz ce archiwów samorz dowych.
Po wygłoszeniu referatów odbyła si dyskusja, w której udział wzi li mn. : M. Jasi ski

(Warszawa), R. Galuba (Pozna ), T. Grabarz (Pozna ), P. Wojciechowski (Pozna ), A. Biernat
(Warszawa), U. Zgorzelska (Katowice), H. Krajewska (Warszawa) oraz wielu innych uczestników
spotkania.
Spotkanie zako czyło si sformułowaniem ostatecznej wersji tekstu wniosku rodowiska
archiwistów samorz dowych skierowanego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uregulowania
statusu archiwistów w jednostkach samorz du terytorialnego.
Zako czenie III Zjazdu Sekcji Archiwistów Samorz dowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
zostało zako czone około godziny 16.oo.

