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• Ryszard Wójtowicz
Sprawozdanie z działalności SAP
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
za lata 2017–2022
I.Informacje ogólne
1. Adres siedziby oddziału
ul. Ignacego Mościckiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Władze oddziału
Zarząd:
prezes – Ryszard Wójtowicz
wiceprezes – Adrian Widła (od 25 marca 2019 r.) po rezygnacji
Dariusza Rymara
sekretarz – Agnieszka Niekrasz
skarbnik – Jolanta Mach
członek – Juliusz Sikorski
Komisja Rewizyjna
przewodnicząca – Aleksandra Kulesza
członek – Małgorzata Pera
członek – Magdalena Głuch
3. Liczba członków (stan z 31 grudnia 2021 r.) wynosi 30 osób.
4. Za ostatni okres sprawozdawczy składki opłaciło ogółem 27 osób,
w tym w pełnej wysokości: 27. Składek ze zniżką nie było.

II. Działalność statutowa
1. Działalność organów statutowych
30 maja 2017 r. – zebranie sprawozdawczo-wyborcze, następnie ukonstytuowanie się nowych władz Oddziału SAP w Gorzowie Wlkp.
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21 marca 2018 r. – walne zgromadzenie członków Oddziału SAP,
25 marca 2019 r. – walne zgromadzenie członków Oddziału SAP,
2020 r. – organy statutowe z powodu pandemii nie zbierały się,
2021 r. – organy statutowe z powodu pandemii nie zbierały się.
Zarząd oddziału SAP w poszczególnych latach zbierał się:
2017 – raz – ukonstytuowanie się nowych władz oddziału,
2018 – cztery razy,
2019 – dwa razy,
2020 – organy statutowe z powodu pandemii nie zbierały się,
2021 – organy statutowe z powodu pandemii się nie zbierały,
2022 – dwa razy stara kadencja.

2. Działalność wydawnicza:
W kadencji 2017–2022 oddział nie prowadził działalności wydawniczej.

3. Działalność popularyzatorska
21 kwietnia 2018 r. – spotkanie w budynku Archiwum Państwowego
w Gorzowie Wlkp. z archiwistami z oddziału szczecińskiego; wygłoszone
zostały referaty dotyczące m.in. materiałów kartograficznych oraz RODO.
Spotkanie zakończyło się spacerem po gorzowskiej starówce.

4. Warsztaty archiwalne
9 czerwca 2018 r. – warsztaty archiwalne obejmujące historię miasta Brandenburg an der Havel;
24 maja 2019 r. – w Międzyzdrojach na Białej Górze zorganizowane zostały
siłami archiwistów ze Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego i Koszalina warsztaty archiwalne; Kursy archiwalne I i II stopnia:
2017– kurs archiwalny I stopnia IX–X
2018 – kurs archiwalny I stopnia IX–X
2018 – kurs archiwalny II stopnia IV–V
2019 – kurs archiwalny I stopnia IX–X
2021 – kurs archiwalny I stopnia IX–X

5. Inne formy działalności
2017, 2018, 2019, grudzień spotkanie opłatkowe. W okresie pandemii
wysyłane były do członków oddziału życzenia świąteczno-noworoczne.
2019 – w okresie wakacyjnym (29 czerwca) członkowie oddziału wraz
z rodzinami i sympatykami uczestniczyli we wspólnej wycieczce zorganizowanej do Kórnika i Rogalina.
Grudzień – tradycyjne spotkanie opłatkowe.

