Izabela Glesmer
Prezes Oddziału SAP w Rzeszowie
Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Rzeszowie
za lata 2012-2017
Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o statut Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
uchwalony na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w dniu
8 września 2012 r.
Sprawozdanie składa się z:
1. Podsumowania całościowego z pracy Zarządu Oddziału
2. Wykazu członków (odrębny załącznik)
3. Sprawozdania finansowego (odrębny załącznik)
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział
w Rzeszowie za lata 2012-2017.
1. Informacje podstawowe:
a. nazwa: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Rzeszowie;
b. siedziba: 35-612 Rzeszów, ul. Warneńczyka 57;
c. zarząd: Prezes Oddziału - Izabela Glesmer, Wiceprezes - Danuta Olszanecka,
Sekretarz - Anetta Kociuba, Skarbnik - Ewa Molisak oraz Członek - Czesława Draus.
d. podstawowy

przedmiot

naukowo-badawczej

w

działalności
dziedzinie

statutowej:
archiwistyki

prowadzenie
i

działalności

archiwoznawstwa

oraz

upowszechnianie wiedzy archiwalnej wśród aktotwórców i osób odpowiedzialnych
za działalność archiwalną; współpraca z administracją archiwalną w sprawach
dotyczących narodowego zasobu archiwalnego a także rozwoju archiwistyki,
podnoszenia wiedzy i kultury archiwalnej aktotwórców oraz kształcenia i właściwego
zatrudniania archiwistów; organizowanie zjazdów, konferencji i seminariów
naukowych, odczytów, wystaw, spotkań i innych przedsięwzięć mających na celu
wzbogacenie wiedzy archiwalnej i integrowanie środowiska archiwalnego;
prowadzenie

działalności

gospodarczej

w

zakresie

usług

archiwalnych,

wydawniczych i innych.
2. Czas trwania działalności - nieoznaczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem - 1.06.2012 - 22.06.2017 rok.
4. Oddział ma jednorodną strukturę organizacyjną, w jego skład nie wchodzą jednostki
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sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie finansowe za lata 2012-2017 zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności statutowej Stowarzyszenia Oddziału przez co najmniej pięć
kolejnych lat i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń kontynuowania działalności przez Oddział Stowarzyszenia.
Informacje i objaśnienia do sprawozdania:
W momencie rozpoczęcia bieżącej kadencji Zarządu Oddziału SAP w Rzeszowie w Oddziale
zarejestrowanych było 36 osób. W okresie sprawozdawczym liczba członków zwiększyła się do 47
(na dzień 22 czerwca 2017). Do Stowarzyszenia przez Oddział zostały przyjęte następujące osoby:
1. Katarzyna Michno;
2. Wioletta Retmańczyk;
3. Józefa Białoń;
4. Agnieszka Sochacka;
5. Urszula Więcławek;
6. Sylwia Wodyk;
7. ks. Marcin Nabożny
8. dr Janusz Borowiec;
9. dr Paweł Fornal;
10. Radosław Czerwonka;
11. Ilona Tomczyk;
12. Krzysztof Łyko.
Natomiast ubyli niżej wymienieni członkowie: 1.
Tomasz Wilczek - z powodu śmierci.
W okresie sprawozdawczym odbyły się:
w 2012 roku:
2 zebrania członków Oddziału w tym jedno Walne oraz 1 posiedzenie Zarządu.
6 członków Oddziału uczestniczyło w VI Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich we
Wrocławiu
Oddział wydelegował 4 członków na XIV Krajowy Zjazd Delegatów SAP we Wrocławiu
w 2013 roku:
2 zebrania członków Oddziału w tym jedno Walne oraz 4 posiedzeń Zarządu 2 kursy
kancelaryjno-archiwalne I stopnia, w trakcie których Oddział KCEA przeszkolił 50 osób
2 kursy kancelaryjno-archiwalne II stopnia, w trakcie których Oddział KCEA przeszkolił 30 osób
w 2014 roku:
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2 zebrania członków Oddziału oba Walne oraz 4 posiedzeń Zarządu
Warsztaty historyczno-archiwalne w Warszawie w ramach którego odbyły się spotkanie
z pracownikami NAC, AGAD, wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego 2 kursy
kancelaryjno-archiwalne stopnia I, w trakcie których Oddział KCEA przeszkolił 45 osób.
w 2015 roku:
1 zebrania Walne członków Oddziału oraz 1 posiedzeń Zarządu
W ramach działalności statutowej planowana były warsztaty archiwalne w Oddziale AP w Sanoku
oraz Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Niestety ze względu na brak zaangażowania ze strony
członków oddziału warsztaty nie odbyły się.
1 osoba wzięła udział w Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów SAP z okazji 50-lecia
Stowarzyszenia, kol. Danuta Olszanecka przygotowała również tekst historyczny o działalności
naszego Oddziału do okolicznościowego wydawnictwa.
2 kursy kancelaryjno-archiwalny I stopnia, w trakcie których Oddział KCEA przeszkolił 59 osób
2 kursy kancelaryjno-archiwalne II stopnia, w trakcie których Oddział KCEA przeszkolił 28 osób
w 2016 roku:
1 zebranie Walne członków Oddziału oraz 3 posiedzenia Zarządu
Zarząd podjął decyzję o współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięci Historycznej „Ślad” w Rzeszowie
1 kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia, w trakcie którego Oddział KCEA przeszkolił 31 osób,
1 szkolenie dwudniowe dla Izby Skarbowej w Rzeszowie oraz 3 jednodniowe szkolenie w których
udział wzięło 108 osób.
W 2017 roku (do 22 czerwca): 1 zebranie Walne Oddziału oraz 1 posiedzenie Zarządu
1 kurs kancelaryjno - archiwałny I stopnia w trakcie którego Oddział KCEA przeszkolił 34
osoby oraz rozpoczęto kurs II stopnia (zakończenie planowane po zebraniu sprawozdawczo wyborczym)
Rzeszów, 12.06.2017 r.
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