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• Monika Marcinkowska

Sprawozdanie z działalności statutowej  
Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych 

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 
za lata 2017–2022

I. Informacje ogólne

Władze sekcji
Na zebraniu szkoleniowo-wyborczym Sekcji AINiK SAP obradującej 
26 czerwca 2017 r. w Warszawie dokonano wyboru jej władz:

przewodnicząca – Monika Marcinkowska,
wiceprzewodniczący – Marek Pawelec,
sekretarz – Jakub Paprotny,
członkowie – Dorota Kozielska i Igor Makacewicz.

W 2019 r. Marek Pawelec złożył rezygnację z  funkcji wiceprzewodniczącego 
i prac w zarządzie sekcji. W jego miejsce uchwałą zarządu nr 8 z 11 września 
2019 r. na wiceprzewodniczącego wybrano Igora Makacewicza.

II. Działalność statutowa

Działalność popularyzatorska (np. konferencje, sympozja, wystawy)
W mijającej kadencji, wzorem lat ubiegłych, sekcja organizowała zebrania 

i doroczne konferencje poświęcone przede wszystkim zagadnieniom bliskim 
środowisku archiwistów uniwersyteckich. Zorganizowano cztery konferencje, 
w tym jedną on-line. Imprezy finansowane były ze środków własnych sekcji, 
dotacji z Zarządu Głównego SAP, środków współorganizatorów oraz pozyski-
wanych od sponsorów, głównie związanych z produkcją opakowań archiwal-
nych. Stan środków finansowych sekcji 31 grudnia 2021 r. wynosił 8 090,16 zł.

Zorganizowano następujące przedsięwzięcia:
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•  27 czerwca 2017 r., Warszawa – zebranie szkoleniowo-wyborcze na temat 
„Wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego na przykładach Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie oraz Uniwersytetu Gdańskiego”
 organizatorzy:  SAINiK SAP, Archiwum Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie 
 uczestników: 26 
 wystąpień (referatów): 2

•  20–22 września 2017 r., Kielce – panel: „Archiwa instytucji nauki i kultury 
ponad granicami” podczas VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich 
„Archiwistyka bez granic”
 organizator: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
 uczestników: 29 
 wystąpień (referatów): 3

•  13–14 września 2018 r., Bydgoszcz – konferencja pt. „My i nasze archiwa – 
sytuacja archiwów i archiwistów w uczelniach wyższych”
 organizatorzy:  SAINiK SAP, Oddział Zamiejscowy Archiwum Uniwer-

sytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum 
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 uczestników: 57
 wystąpień (referatów): 12

•  11–13 września 2019 r., Białystok – konferencja pt. „Przyszłość a zabezpie-
czenie przeszłości. Skąd przyszliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” 
 organizatorzy:  SAINiK SAP, Archiwum Uniwersytetu Medycznego 

w  Białymstoku, Archiwum Państwowe w  Białym-
stoku, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwer-
sytetu Medycznego w Białymstoku

 uczestników: 57
 wystąpień (referatów): 10

•  Planowana na 2020  r. konferencja w  Gdańsku nie odbyła się w  związku 
z epidemią koronowirusa. 

•  17 listopada 2021 r., tryb on-line – konferencja pt. „Elektroniczne zarządza-
nie dokumentacją w  uczelniach wyższych  – współpraca koordynatorów 
czynności kancelaryjnych i archiwistów”
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 organizatorzy:  SAINiK SAP, Archiwum i  Biblioteka Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach

 uczestników: 130
 wystąpień (referatów): 5

III. Inne formy działaności
W latach 2017–2018 członkowie sekcji poświęcili wiele uwagi na dyskusję 

dotyczącą zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów 
wykonawczych do niej. W  procesie legislacyjnym dotyczącym tych aktów 
prawnych Zarząd Sekcji AINiK SAP kilkakrotnie zgłaszał opinie, które zostały 
częściowo uwzględnione. Wystąpiono do Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych z  prośbą o  wsparcie archiwistów uczelnianych w  staraniach 
o uznanie właściwego miejsca archiwów w szkołach wyższych.

•  18–19 października 2018  r., Toruń  – Udział członków sekcji i  zarządu 
w obchodach jubileuszu 70-lecia Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, w czasie którego wręczono list gratulacyjny oraz souvenir.

•  7 grudnia 2018  r., Szczecin  – Z  okazji jubileuszu 40-1ecia Archiwum 
Uniwersytetu Szczecińskiego wystosowano list gratulacyjny. Na towarzy-
szącą jubileuszowi konferencję Igor Makacewicz z Oddziału Zamiejscowego 
Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum 
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy przygotował referat pt. „Archiwistą 
być…”, mówiący o specyfice zawodu.
 Z powodu niedyspozycji zdrowotnej autora, referat w jego imieniu wygło-
siła Bożena Kierzkowska z Archiwum UMK w Toruniu.

•  2019 r. – Sekcja nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Forum Dzieka-
natów, w  ramach której m.in. konsultowano się w sprawie postępowania 
z  dokumentacją toku studiów. Członkowie sekcji w  2020  r. brali czynny 
udział w Forum Dziekanatów poświęconym zmianom w przepisach praw-
nych dotyczących szkolnictwa wyższego w warunkach COVID-19.

•  2022 r. – Przewodnicząca sekcji w jej imieniu brała udział on-line w spotka-
niach inicjatywy „Archiwa i biblioteki uczelni przyrodniczych” organizowa-
nej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. 


