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Prezes oddziału SAP w Bydgoszczy 

Sprawozdanie z działalności Oddziału SAP w w latach 2012 - 2017  

 

I. Sprawy członkowskie, kadry, organy statutowe 

1) Oddział liczy obecnie 50 członków w tym 48 członków z obowiązkiem opłacania 

składki oraz 2 członków emerytowanych. Zgodnie z zaleceniami Zarządu Głównego 

dokonano urealnienia listy członków  SAP.  

2) Podstawowym organem statutowym Oddziału SAP jest Zarząd. Zbierał się on w miarę 

potrzeb, w celu podjęcia niezbędnych decyzji. Wszystkie ważniejsze decyzje               

w istotnych dla Oddziału SAP sprawach zapadały były konsultowane z jak 

najszerszym gronem naszych członków. Należy także zaznaczyć, iż znaczne grono 

osób, które nie sprawowały żadnych formalnych funkcji we władzach Oddziału 

Stowarzyszenia, w znaczącym stopniu uczestniczyły w organizowaniu jego statutowej 

działalności, poczynając od spraw organizacyjnych, a kończąc na sprawach 

technicznych.  

3)  Komisja Rewizyjna czuwała nad przestrzeganiem przez Zarząd Statutu  

Stowarzyszenia, zwłaszcza prawidłowości gospodarki finansowej. 

4) Przedstawiciel Oddziału SAP Eugeniusz Borodij - członek Prezydium Zarządu 

Głównego SAP, pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika ,,Archiwista Polski” 

i dyrektora Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej. Funkcję sekretarza redakcji 

,,Archiwisty Polskiego” pełnił  Marcin Hlebionek.  

II. Działalność statutowa. 

1) Szkolenia archiwalne: w okresie sprawozdawczym przeszkolono na kursach 

kancelaryjno-archiwalnych 130 osób w większości archiwistów zakładowych  

z nadzorowanych przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy jednostek 

organizacyjnych,  ponadto odbyły się dwa seminaria dla pracowników państwowych 

 i samorządowych jednostek organizacyjnych (dla 84 osób). Wraz z Sekcją Archiwów 

Zakładowych SAP i Archiwum Państwowym w Bydgoszczy Oddział SAP w Bydgoszczy był 

organizatorem X Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego w Bydgoszczy w dniach 24-25 

czerwca  2014 roku. Ponadto członek Oddziału Eugeniusz Borodij wygłosił referaty na:  XII 

Ogólnopolskim Seminarium Archiwalnym w Gorzowie Wlkp. nt. postępowania i zarządzania 

dokumentacją w świetle nowych przepisów prawa  i na konferencji szkoleniowej   



w Szczecinie „ Archiwa szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych”  

nt. udostępniania  zbiorów archiwalnych w ramach obowiązującego stanu prawnego.  

2) Publikacje: członkowie SAP mają możliwość publikowania w stowarzyszeniowym 

kwartalniku ,,Archiwista Polski”. W minionej kadencji z tej możliwości skorzystał 

Marcin Hlebionek. 

3) Inną formą działalności statutowej Oddziału Bydgoskiego SAP były zainicjowane 

jeszcze w 2009 roku i organizowane przez nasz Oddział wspólnie z Polskim 

Towarzystwem Historycznym  spotkania historyków i archiwistów w formie 

wykładów, niestety obecnie zamarły. W 2012 roku odbył się wykład, który wygłosił 

prof. dr hab. Przemysław Olstowski „Starostowie pomorscy przed sądem. Polityka 

obozu rządzącego i ukryte mechanizmy władzy w połowie lat trzydziestych XX wieku 

w świetle kilku procesów karnych”, w 2013 roku wykład dra Tomasza Łaszkiewicza 

„Służba dworska widziana z perspektywy rodziny ziemiańskiej. Na marginesie 

korespondencji rodzin Komierowskich, Sobańskich, Zamoyskich i Żółtowskich”, 

 a w  2014 roku dr Katarzyny Grysińskiej – Jarmuły, „ I wojna światowa w Bydgoszczy”. 

4) W ramach  współpracy z innymi oddziałami SAP podejmowano w ubiegłej kadencji 

działania zmierzające do integracji środowiska archiwistów, lecz także pogłębiania 

wiedzy o archiwach i archiwistyce. Współpraca była realizowana przez szkoleniowe 

wyjazdy krajowe i zagraniczne, w ramach których poznawano pracę innych archiwów 

i ich zasób, w tym wyjazdy organizowane wyłącznie dla członków naszego Oddziału. 

I tak: w 2013 roku  odbyły się wyjazdy szkoleniowe „Strzelno, Mogilno, Biskupin” 

oraz do Grudziądza połączony ze zwiedzaniem miasta i twierdzy Grudziądz. W 2014 

roku odbył się wyjazd do  Sztokholmu –  zagraniczne warsztaty archiwalne połączone 

ze zwiedzaniem Archiwum Narodowego Szwecji i Sztokholmu oraz do   Brodnicy – 

Górzna wraz ze zwiedzaniem archiwum zakładowego. W 2015 roku mieliśmy wyjazd 

do  Gniezna połączony ze zwiedzaniem Archiwum Archidiecezjalnego i Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, natomiast w 2016 roku warsztaty  

turystyczno – archiwalne na Białorusi. Zaplanowany na 2017 rok wyjazd do Wiednia 

nie odbył się z powodu zbyt małej liczby chętnych, ostatecznie zgłoszonych było 21 

osób. 

5) Prezes Oddziału SAP w Bydgoszczy uczestniczyła corocznie (wraz  

z przedstawicielami władz krajowych)  w spotkaniu władz krajowych, prezesów 

oddziałów oraz przewodniczących sekcji SAP, na których omawiana jest sytuacja 



finansowa i gospodarcza  Stowarzyszenia oraz jego działalność, a ostatnio także 

przygotowania do zbliżającego się zjazdu. 

6) Tradycją stały się spotkania opłatkowe członków Stowarzyszenia Archiwistów 

Polskich Oddziału, które są połączone z  zebraniami rocznymi podsumowującymi 

działalność Oddziału i zamierzenia  na kolejny rok działania. 
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