
                                                                           Elżbieta Wierzbicka                                                                                                      

 Prezes Oddziału SAP w Lublinie 

 

Sprawozdanie z działalności statutowej 

Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich  w Lublinie 

Z części kadencji - okres 18 marca 2015 - 2 czerwca 2017  r. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Adres siedziby Oddziału: 

20-812 Lublin  ul. S. Batorego 17/3 

2. Władze Oddziału wybrane  na zebraniu 18 marca 2015 r.: 

Zarząd : 

prezes Oddziału: Elżbieta Wierzbicka 

skarbnik: Zenon Sosnowski 

członek: Renata Gąsior (sekretarz) 

członek: Lutosław Stachowski 

Komisja Rewizyjna : 

Przewodnicząca: Katarzyna Krakowska 

członek: Artur Hamryszczak 

członek: Zbigniew Gąszczyk 

3. Liczba członków Oddziału na dzień 18 czerwca 2017 roku -  47 osób. 

W okresie 18 marca 2015 – 2 czerwca 2017 r. wykreślono 12 osób, większość z nich to osoby 

które już wcześniej zgłaszały swoją rezygnację, jedna osoba zmarła. Przyjęto czterech 

nowych członków. 

II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

 

1. Działalność organów statutowych: 

Zarząd rozpoczął faktycznie działalność w październiku 2015 r. po potwierdzeniu przez 

Zarząd Główny braku zastrzeżeń do wyborów 18 marca. Zarząd odbył sześć posiedzeń 

protokołowanych i kilka roboczych. Prace skupiały się na kontynuacji porządkowania spraw 

po rezygnacji poprzedniego składu Zarządu w 2015 r., głównie członkowskich.  Niestety 

choroba skarbnika (lipiec-wrzesień i od listopada 2016 r.) i spowodowały przejęcie jego 

funkcji przez prezesa. Zarząd (prezes i sekretarz) zajmował się organizacją paneli 

dyskusyjnych – od opracowania koncepcji merytorycznej po szereg czynności technicznych. 

Prezes podjęła prace nad uregulowaniem spraw członkostwa kilku osób nieaktywnych od 

dłuższego czasu i deklarujących chęć wystąpienia ze Stowarzyszenia, w tym złożonych 

również poprzedniemu składowi Zarządu. Zweryfikowano równie dane kontaktowe.   

Komisja Rewizyjna wydała pozytywne oceny sprawozdań Oddziału za 2015 i 2016 r. 

23 lutego 2017 r. na zebraniu rocznym dyskutowano nad propozycjami zmian Statutu SAP, 

uwagi przesłano do Zarządu Głównego. 

 

 

 

 

 



2. Działalność wydawnicza: 

W wydawnictwie zbiorowym przygotowanym okazji 50-lecia SAP opublikowany  został 

krótki tekst dot. działalności Oddziału w Lublinie w latach 1967-1976 i od 2007 r. (opr. E. 

Wierzbicka, s. 87-91). 

Zaakceptowany został projekt wydawania stałego biuletynu SAP. Dr  Artur Hamryszczak  

podjął prace nad jego koncepcją. 

3. Działalność popularyzatorska 

Zorganizowano dwie edycje panelu dyskusyjnego „Aktualne problemy archiwalne” 

      Pierwszy odbył się w sobotę 7 listopada 2015 r. (g. 10-15) na Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej  w Lublinie, i został zorganizowany wraz z Zakładem Archiwistyki i Nauk 

Pomocniczych Historii tej uczelni.  

Dyskusja toczyła się wokół następujących zagadnień:  

Co zmieni nowa ustawa archiwalna?  

Archiwizacja dokumentacji elektronicznej 

Wartościowanie dokumentacji, ekspertyzy archiwalne  

Dokumentacja masowa - płacowa i osobowa,  w świetle najnowszych przepisów 

O  fizyczne zachowanie  akt  

Porządkowanie dokumentacji współczesnej   

Moderatorami byli członkowie SAP: dr Piotr Dudzikowski, mgr Renata Gąsior, mgr Anna 

Jadeszko (APL) dr Elżbieta Wierzbicka i dr Marek Konstankiewicz (UMCS), który również 

prowadził spotkanie oraz dr Małgorzata Szabaciuk (UMCS). Spotkanie otworzył prof. 

Krzysztof  Skupieński. Plakat reklamujący panel przygotował P. Dudzikowski. 

W blisko pięciogodzinnym spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób – pracowników archiwów 

zakładowych, Archiwum Państwowego w Lublinie i UMCS.  

Drugie spotkanie odbyło się 2 grudnia 2016 r. (g. 9-15), zostało przygotowane we współpracy 

z Archiwum Państwowym w Lublinie..  

Wystąpienia i dyskusja toczyła się wokół następujących kwestii:  

I. Wdrażanie zmian w prawie archiwalnym - w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym 

z 14 lipca 1984 r. i przepisach wykonawczych do niej - moderator dr Marek 

Konstankiewicz,  

II.  Zmiany w funkcjonowaniu nadzoru archiwalnego po 2000 r. – moderator  mgr Renata 

Gąsior, 

III.  Elektroniczne zarządzanie dokumentacją - moderator mgr  Krzysztof Kołodziejczyk. 

 Dyskusję w każdym module tematycznym poprzedziło w sumie osiem wystąpień 

poruszających problemy szczegółowe, np. brakowania dokumentacji, tworzenia wykazów akt 

czy praktykę stosowania ezd w czterech instytucjach. Moderatorami i autorami wystąpień byli 

głównie członkowie SAP. Panel wzbudził duże zainteresowanie i z uwagi na planowane jego 

umiejscowienie w siedzibie Archiwum konieczne było ograniczenie liczby uczestników.  

W sześciogodzinnym spotkaniu, które odbyło się ostatecznie w  budynku Trybunału 

Koronnego w Lublinie, uczestniczyło 67 osób. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale 

w panelu. 

     Oba spotkania nie wyczerpały poruszanej problematyki, konieczne było ograniczanie 

czasu dyskusji. Wydaje się że ta forma bezpłatnego doskonalenia zawodowego archiwistów  

winna być kontynuowana. Skomasowanie tematów na jednym spotkaniu bardziej zachęca do 

uczestnictwa niż prezentowanie pojedynczych zagadnień. 

Lublin, 5.06. 2017 r. 


