II Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Warszawa, 2-3 grudnia 2005 r.
W dniach 2 i 3 grudnia 2005 r. w Warszawie odbył się II Zjazd Sekcji Archiwistów
Samorządowych, w trakcie, którego został wybrany nowy Zarząd Sekcji. Podczas dwudniowych obrad, którym przewodniczyli Piotr Wojciechowski – Przewodniczący Tymczasowego
Zarządu Sekcji oraz Leszek Bodio – W-ce Przewodniczący.

2.12.2005 r.
•

Powitanie uczestników oraz przyjęcie porządku posiedzenia
Piotr Wojciechowski dokonał otwarcia obrad i przywitał wszystkich uczestników

spotkania. Nowi członkowie sekcji dokonali krótkiej prezentacji, po czym zebrani uczestnicy
przyjęli, w drodze głosowania przedstawiony przez Przewodniczącego Zarządu Sekcji oraz
porządek dwudniowych obrad.
•

Informacje o dotychczasowej działalności Sekcji i zaprezentowanie aktualnych problemów – tematy do dyskusji
Piotr Wojciechowski omówił dotychczasowe działania sekcji i Zarządu (spotkania,

konferencje, regulamin sekcji). Maciej Jasiński przekazał krótką informację nt. swego udziału
w spotkaniu Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych w Gdańsku. Następnie
Leszek Bodio – W-ce Przewodniczący Zarządu zaprezentował uczestnikom aktualne problemy środowiska archiwistów samorządowych, m.in.:
•

nieprawidłowe umiejscowienie archiwów zakładowych w strukturach organizacyjnych
jednostek samorządowych,

•

archiwa zespolone i miejskie,

•

kompetencje archiwów samorządowych,

•

sprawy pracownicze,

•

komputeryzacja archiwów samorządowych,

•

jednolity rzeczowy wykaz akt.
Największe zainteresowanie wśród uczestników obrad wywołały problemy dotyczące

spraw organizacyjnych tj. kwestie usytuowania archiwów w strukturach urzędów miejskich
oraz sprawy socjalno-bytowe pracowników, wokół których rozgorzała żywa dyskusja.

•

Referat Agnieszki Pająkowskiej (Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania)
nt.: Skomputeryzowane archiwum miejskie jako wzorzec dla innych archiwów
Agnieszka Pająkowska, kierownik Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania

omówiła rozwiązanie funkcjonujące w Urzędzie Miasta Poznania dotyczące elektronicznego
obiegu korespondencji, zakładania teczek i spraw oraz przekazywania ich do archiwum zakładowego (system Lotus Notes) i odpowiadała na pytania dotyczące poruszonych wcześniej
kwestii.
•

Wybory nowych władz Sekcji
Ostatnim punktem obrad był wybór nowych władz Sekcji Archiwistów Samorządowych.

Spośród uczestników zjazdu zostali zgłoszeni kandydaci do władz Sekcji, które zgodnie
z obowiązującym regulaminem Sekcji składają się z 7 osób. W głosowaniu jawnym udział
wzięli wyłącznie członkowie SAP. Do władz sekcji zostały zgłoszone następujące kandydatury:
1. Urszula Zgorzelska – Katowice
2. Marta Romanowska – Warszawa
3. Joanna Tondera – Kraków
4. Agnieszka Pająkowska – Poznań
5. Leszek Bodio – Tczew
6. Dariusz Dobrowolski – Warszawa
7. Maciej Urbański – Poznań
8. Beata Kilar – Warszawa
Po odbytym głosowaniu, w trakcie pierwszego posiedzenia wybranego Zarządu nastąpiło jego ukonstytuowanie w następującym składzie:
Przewodniczący Zarządu: Leszek Bodio
W-ce Przewodniczący: Urszula Zgorzeliska
W-ce Przewodniczący: Dariusz Dobrowolski
Sekretarz: Agnieszka Pająkowska
Skarbnik: Marta Romanowska
Członkowie: Joanna Tondera, Maciej Urbański

3.12.2005 r.
•

Wystąpienie dr Andrzeja Biernata, Dyrektora Generalnego w Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych nt.: Zaawansowanie prac nad nową ustawą archiwalną
2

Przewodniczący Zarządu – Leszek Bodio przewodniczył obradom w 2-gim dniu zjazdu.
Po przedstawieniu zaproszonego gościa z NDAP – dr Andrzeja Biernata – uczestnicy obrad
wysłuchali wystąpienia nt.: Zaawansowania prac nad nową ustawą archiwalną. Omówiony
został przedmiot nowego prawa archiwalnego, a w szczególności proponowane zmiany w
projekcie ustawy archiwalnej oraz rozporządzeniu wykonawczym wywołane zmieniającą się
sytuacją prawną, administracyjną w państwie, a głównie informatyzacją życia publicznego.
Pytania archiwistów kierowane do prelegenta dotyczyły głównie problematyki dokumentacji
elektronicznej.
Obecna na spotkaniu dr Hanna Krajewska – dyrektor Archiwum Polskiej Akademii
Nauk poinformowała zebranych o mającej się odbyć w Warszawie w dniach 18-20 maja 2006
roku VII Europejskiej Konferencji Archiwów nt. ”Archiwista: zawód przyszłości w Europie”.
•

Wolne wnioski, zakończenie obrad
Przewodniczący Zarządu – Leszek Bodio podsumował obrady i wyraził nadzieję na ko-

lejne spotkanie Sekcji wiosną przyszłego roku.
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