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Sprawozdanie z działalności SAP  
Oddział w Bydgoszczy  
za lata 2017–2022

I. Sprawy członkowskie, kadry, organy statutowe
Liczba członków oddziału na koniec 2021 r. wynosiła 52 osoby. Obecnie, po 

weryfikacji i  urealnieniu listy, oddział liczy 50 członków. Podczas mijającej 
kadencji przyjęto jedenaścioro nowych członków, wykreślono ośmioro. 
Niestety, w  porównaniu z  wcześniejszymi latami liczba opłacanych składek 
spada. Spowodowane jest to zapewne brakiem spotkań wynikającym z trwa-
jącej dwa lata pandemii i wprowadzonym reżimem sanitarnym. 

Podstawowym organem statutowym Oddziału SAP jest Zarząd. Zbierał się 
on w miarę potrzeb (11 razy), w celu podjęcia niezbędnych decyzji. Podejmo-
wane uchwały dotyczyły finansowania działalności statutowej, przyjęcia 
nowych członków, weryfikacji członków. 

Komisja Rewizyjna czuwała nad przestrzeganiem przez Zarząd Statutu 
Stowarzyszenia, zwłaszcza prawidłowości gospodarki finansowej.

Przedstawiciel oddziału Eugeniusz Borodij  – członek Zarządu Głównego 
SAP sprawował funkcję redaktora naczelnego ,,Archiwisty Polskiego” i dyrek-
tora Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej. Funkcje sekretarzy redakcji 
pełnili członkowie oddziału Marcin Hlebionek, Piotr Falkowski i Bartłomiej 
Konopa. 

II. Działalność statutowa
W okresie sprawozdawczym przeszkolono na kursach kancelaryjno-archi-

walnych 97 osób, w większości archiwistów zakładowych z nadzorowanych 
przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy jednostek organizacyjnych.
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Członkowie SAP mają możliwość publikacji w stowarzyszeniowym perio-
dyku ,,Archiwista Polski”. W  minionej kadencji skorzystali z  niej: Marcin 
Hlebionek, Sonia Paradowska, Piotr Falkowski i Bartłomiej Konopa.

Inną formą działalności statutowej oddziału były odczyty i prelekcje orga-
nizowane dla członków oddziału SAP, poświęcone sprawom archiwalnym 
i historycznym. W roku 2018 gościliśmy profesora Waldemara Chorążyczew-
skiego z wykładem o wartościowaniu w archiwach i archiwistyce „Kamień, 
który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym”, a podczas spotkania 
wigilijnego dr hab. Marcin Hlebionek wygłosił prelekcję na temat pieczęci 
w okresie odzyskania niepodległości na terenie Wielkopolski, Kujaw i Pomorza. 
W roku 2019 dr hab. Wiesław Nowosad zapoznał członków oddziału z mate-
riałami i narzędziami pisarskimi epoki staropolskiej.

W ramach współpracy z  innymi oddziałami SAP do czasu ogłoszenia 
w  kraju stanu pandemii COVID-19 podejmowano działania integracyjne 
środowiska archiwistów. Współpraca była realizowana przez szkoleniowe 
wyjazdy krajowe i zagraniczne, w ramach których poznawano pracę innych 
archiwów i ich zasób. W 2018 r. kilkoro członków wzięło udział w konferencji 
z  okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowanej 
wspólnie z oddziałami z Torunia i Gdańska na zamku w Malborku, połączonej 
ze zwiedzaniem oddziału Archiwum Państwowego. Wsparliśmy organizację 
konferencji szkoleniowej przygotowanej przez Sekcję Archiwów Instytucji 
Naukowych i Kulturalnych SAP i Archiwum Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika „My i nasze archiwa – sytuacja archiwów i archiwi-
stów w uczelniach wyższych”, która odbyła się w Bydgoszczy. Troje członków 
zarządu wzięło udział w seminarium szkoleniowym „Zabezpieczanie i ochrona 
materiałów archiwalnych  – teoria i  praktyka” organizowanym przez Sekcję 
Archiwistów Zakładowych SAP w  Sandomierzu. W  roku 2019 w  marcu 
sześcioro członków wzięło udział w warsztatach archiwalnych w Kopenhadze, 
na zaproszenie Oddziału SAP w  Toruniu. Archiwiści odwiedzili Archiwum 
Narodowe w  Kopenhadze i  zwiedzili miasto. Planowany w  2020  r. wyjazd 
szkoleniowy do Budapesztu nie został zrealizowany w związku z małą liczbą 
chętnych oraz ogłoszonym wkrótce stanem pandemii.

Tradycją stały się spotkania opłatkowe członków Stowarzyszenia Archiwi-
stów Polskich, które pełnią funkcję integrującą nasze środowisko i jednocze-
śnie są połączone z  zebraniami rocznymi podsumowującymi działalność 
oddziału oraz są okazją do planowania kolejnego roku działalności. W latach 
2020–2021 z  powodu wprowadzonego reżimu sanitarnego związanego 
z pandemią COVID-19 zebrania te nie odbyły się.


