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Sprawozdanie 

z działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Radomiu 

za okres kadencji 2012-2017 

Stan osobowy Oddziału SAP w Radomiu na dzień 15 czerwca 2012 r. wynosił 54 

członków. W okresie minionej kadencji stan ten zmienił się. Do Stowarzyszenia,                    

w omawianym okresie przystąpiło 21 nowych członków. Na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 

2014 r. Zarząd Oddziału działając na podstawie § 55 ust. l pkt. 6 Statutu SAP dokonał 

weryfikacji listy członków i na podstawie § 18 ust. 3 oraz § 19 ust. l pkt. 2 skreślił z listy 

członków 11 osób zalegających ze składkami. Wszyscy skreśleni z listy zostali wcześniej 

wezwani do uregulowania zaległych składek członkowskich. Na koniec kadencji, według 

stanu na dzień 26 czerwca 2017 r., Oddział SAP w Radomiu liczył 64 członków. 

Zarząd Oddziału SAP w Radomiu rozpoczął swoją pracę w następującym składzie: 

Anna Jankowska - prezes, Mariusz Góźdź - zastępca prezesa, Ewa Jasińska - sekretarz, Irena 

Gumińska - skarbnik oraz Maciej Dębicki - członek. Na posiedzeniu Zarządu Oddziału SAP 

w Radomiu odbytym w dniu 20 lutego 2015 r. w związku ze śmiercią sekretarza-Pani Ewy 

Jasińskiej, Zarząd działając na podstawie § 38 ust. 5 Statutu uzupełnił swój skład o Panią 

Aleksandrę Nosowską, która objęła stanowisko członka Zarządu Oddziału. Natomiast Pan 

Maciej Dębicki zajął wakujące miejsce Sekretarza SAP Oddział w Radomiu. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 15 zebrań ogólnych wszystkich członków,      

w tym 5 zebrań sprawozdawczych, na których Zarząd Oddziału, po przedstawieniu 

sprawozdania rocznego, otrzymywał każdorazowo absolutorium.  

Tradycją naszego Oddziału jest organizowanie pod koniec roku spotkań świąteczno – 

noworocznych. Takich zebrań w okresie kadencji było również 5. 

Pozostałe zebrania wszystkich członków miały charakter szkoleniowo-informacyjny     

i służyły integracji środowiska archiwalnego. 

 Pierwsze z nich odbyło się 5 października 2012r. Omówiono na nim przebieg XIV 

Krajowego Zjazdu Delegatów SAP oraz zapoznano członków Oddziału z jego 

postanowieniami.  

Następne zebranie odbyło się 6 grudnia 2013r. przedstawiono na nim informację na 

temat działalności gospodarczej SAP oraz współpracy z Biurem ZG SAP w tym zakresie. 

Odbyła się projekcja filmów promujących działalność Archiwum Państwowego w Radomiu. 



Członkowie Oddziału SAP mieli możliwość zwiedzić nową siedzibę Archiwum.   

Kolejne zebranie odbyło się 5 grudnia 2014r.  ponownie przedstawiono na nim 

informację na temat działalności gospodarczej SAP. Zapoznano również członków oddziału    

z pismem Prezesa SAP w sprawie organizacji obchodów 50-lecia  SAP. 

W dniu 6 listopada 2015r. i  w dniu 29 kwietnie 2016r. zorganizowano zebrania          

o charakterze szkoleniowym poświęcone nowelizacji ustawy z 1983r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach która weszła w życie 1 listopada 2015 r.  

Ważne wydarzenie miało miejsce we wrześniu 2015 r.. Stowarzyszenie Archiwistów 

Polskich obchodziło swoje 50-lecie, natomiast nasz Odział obchodziło 20-lecie swojego 

istnienia. 

        Ostatnie tego typu zebranie miało miejsce 2 grudnia 2016 r. przedstawiono na nim 

relację z Kongresu Archiwalnego w Seulu, jak również omówiono sytuację gospodarczą SAP.  

Poinformowano członków Oddziału o mającym się odbyć we wrześniu 2017 r. XV Krajowym 

Zjeździe Delegatów SAP  oraz VII Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich. 

W czasie ostatniej kadencji Zarząd Oddziału SAP w Radomiu odbył 12 posiedzeń. 

Przedmiotem tych posiedzeń była działalność statutowa oraz sprawy o charakterze 

organizacyjno-administracyjnym. 

Ośrodek Dydaktyczny Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej w Radomiu 

zorganizował kursy kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia w trakcie których przeszkolono 

prawie 100 osób. 

 


