PROTOKÓŁ NR 2
posiedzenia
Zarzadu Sekcji Archiwistów Samorz dowych
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
z dnia 29.01.2006r.
W dniu 29.01.2006r.w Warszawie odbyło si II posiedzenie Zarz du SAS w nast puj cym
składzie:
członkowie Zarz du:
przewodnicz cy – Leszek Bodio
w-ce przewodnicy – Urszula Zgorzelska
w-ce przewodniczacy – Dariusz Dobrowolski
skarbnik – Marta Romanowska
sekretarz – Agnieszka Paj kowska
członek - Maciej Urba ski
osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu:
przewodnicz ca Sekcji Archiwów
Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP – Hanna Krajewska
członek Sekcji Archiwistow Samorz dowych SAP - Maciej Jasi ski
Porz dek obrad:
1. przedstawienie i przyj cie porz dku obrad
2. omówienie planu pracy Sekcji na rok bie cy (zał.nr 1) oraz długofalowego programu
działania Zarz du na okres kadencji 2005-2010 (zał.nr 2)
3. dyskusja nt. zaprezentowanego programu oraz innych kwestii dot. działalno ci sekcji
4. informacja p. Hanny Krajewskiej nt. bie cych działa i zamierze organizacyjnych Sekcji
Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP
5. uzgodnienie spraw finansowych sekcji
Ad.1
Przewodnicz cy sekcji p. Leszek Bodio zaproponował wszystkim zebranym zagadnienia do
omówienia podczas posiedzenia, zgodnie z wy ej wymienionymi punktami 2-5, które zostały
zaakceptowane.
Ad.2
W dalszej cz ci posiedzenia przewodnicz cy poinformował zebranych o przekazaniu do
Zarz du Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich protokołu obrad II Zjazdu
Sekcji SAS oraz posiedzenia nowo ukonstytuowanego Zarz du Sekcji. Omówił
szczegółowo zamierzenia sekcji, które zostały przyj te jednogło nie, tj.: plan pracy sekcji
na rok bie cy oraz program działania Zarz du na okres kadencji 2005-2010.
W roku bie cym zaproponował zorganizowanie dwóch zjazdów wszystkich członków sekcji
nt. szeroko poj tego archiwum elektronicznego, zmian w przepisach prawa archiwalnego oraz
innych problemów rodowiska archiwistów samorz dowych:
w miesi cu czerwcu 2006 r. w Poznaniu
w miesi cu pa dzierniku 2006 r. w Krakowie.
Program Zarz du na lata 2005-2010 obj ł takie kierunki działania, jakie zostały zgłoszone
przez członków sekcji podczas II zjazdu w Warszawie, a w szczególno ci-jako najwa niejsze
problemy dla rodowiska:

nieprawidłowe umiejscowienie archiwów zakładowych w strukturach organizacyjnych
jednostek samorz dowych
sprawy pracownicze
jednolity rzeczowy akt
komputeryzacja archiwów samorz dowych
oraz
kompetencje archiwów samorz dowych
archiwa zespolone i miejskie
Przewodnicz cy zobowi zał sekretarza sekcji do przygotowania informacji potrzebnych do
sporz dzenia sprawozdania z działalno ci SAS w roku 2005, protokołu posiedzenia zarz du
SAS z dnia 29.01.06r., a skarbnika do zło enia sprawozdania finansowego za rok 2005, celem
przekazania sprawozda w ZG SAP w Warszawie.
Ad. 3
Dyskusja w ród zebranych toczyła si wokół zagadnie
przedstawionych przez
przewodnicz cego oraz innych tematów:
aktywizacji rodowiska m.in. poprzez propagowanie informacji nt. działalno ci sekcji na
zebraniach Oddziałów Wojewódzkich SAP, w internecie; współpracy z innymi sekcjami SAP
poprzez wzajemny udział w zjazdach, roboczych spotkaniach zarz dów sekcji, projektu
nowego prawa archiwalnego, propozycji wysuni tej przez p. Macieja Jasi skiego nt. udziału
przedstawiciela/li Zarz du SAS w pracach komisji metodycznej działaj cej przy NDAP.
Ad. 5
Uzgodnienie spraw finansowych sekcji dotyczyło w szczególno ci nast puj cych kwestii
- ustalenia planu finansowego na rok 2006 (do zło enia w ZG SAP)
- zadysponowania rodków pozostałych z 2005r.
- uzgodnienia wzorów piecz tek sekcji.

Przewodnicz cy Sekcji
Leszek Bodio

protokół w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach sporz dziła: Agnieszka Pajakowska
17.02.2006r.

