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• Przemysław Wzorek

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

Sprawozdanie obejmuje okres od 20 czerwca 2017 r. do 27 maja 2022 r.

1. Władze oddziału 
Władze oddziału zostały wybrane na walnym zebraniu sprawozdawczo-

-wyborczym 20 czerwca 2017 r. 

Zarząd:
 prezes oddziału – Przemysław Wzorek, 
 wiceprezes – Hubert Mazur,
 skarbnik – Monika Marcinkowska,
 sekretarz – Piotr Pawłowski,
 członek – Hildegarda Jankowska.
26 czerwca 2019 r. prezes oddziału Przemysław Wzorek złożył rezygnację 

z pełnienia tej funkcji, ale pozostał członkiem zarządu. Uchwałą z 28 czerwca 
2019  r. zarząd przyjął tę rezygnację, powierzając funkcję prezesa Monice 
Marcinkowskiej i  zobowiązał ją do nawiązania kontaktu z  wiceprezesem 
oddziału Hubertem Mazurem, który zerwał kontakty z oddziałem. Wszelkie 
próby kontaktu pozostały bez odpowiedzi, co de facto spowodowało, że do 
końca kadencji zarząd funkcjonował w czteroosobowym składzie. 

Komisja Rewizyjna działała bez zmian przez całą kadencję w składzie: 
 przewodniczący – Rafał Chałoński,
 członek – Jarosław Adamiec,
 członek – Łukasz Mularczyk.
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2. Sprawy członkowskie

Liczba członków oddziału 31 grudnia 2017 r. wynosiła 47 osób. W mijającej 
kadencji dużym problemem była kwestia nieopłacania składek przez człon-
ków. W  styczniu 2021  r. zarząd otrzymał ewidencję członków oddziału 
wg danych z Biura ZG SAP, która obejmowała 61 osób, w tym wiele nieprze-
jawiających żadnej aktywności. W  związku z  tą sytuacją uchwałą nr 2 
z 15 marca 2022 r. skreślono z listy członków 34 osoby, stwierdzono wygaśnię-
cie członkostwa dwóch z powodu śmierci. W mijającej kadencji przyjęto dzie-
więciu nowych członków. Ostatecznie, zgodnie ze stanem z 27 maja 2022 r., 
do Oddziału SAP w Kielcach należą 32 osoby.

Kazimierz Nobis, który otrzymał w 2017 r. godność członka honorowego 
SAP, zmarł w  2019, a  jego biogram autorstwa Piotra Pawłowskiego został 
zamieszczony w „Archiwiście Polskim”. 

3. Finanase
Dochody oddziału to głównie wpływy ze składek członkowskich, dotacje 

z ZG oraz dochody ze sprzedaży „Archiwisty Polskiego”. Wydatki to przede 
wszystkim dofinansowanie udziału członków w  VII Powszechnym Zjeździe 
Archiwistów, opłaty pocztowe, materiały biurowe, koszty obsługi konta 
bankowego, koszty organizacji spotkań członków oddziału. 

Stan środków – dane z 31 grudnia 2017 r. – 2548,27
Stan środków – dane z 31 grudnia 2021 r. – 5544,65
Wpływy w 2022 r.: 
 dotacja z ZG – 530,48 
 wpłaty na konto oddziału – 460,00
 wpłaty do kasy oddziału – 300,00
Wydatki w 2022 r.: 
 opłaty pocztowe – 7,00
 koszty organizacji spotkań – 53,16
Stan środków – 26 maja 2022 r. – 6774,97 

4. Działalność statutowa
W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć walnych zebrań (w tym jedno 

sprawozdawczo-wyborcze). W latach 2019 i 2020 z powodu zmian w zarzą-
dzie oraz ograniczeń epidemicznych walne zebrania nie odbywały się. 
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Zarząd zbierał się stacjonarnie dziesięć razy oraz pozostawał w kontakcie 
telefonicznym i mailowym.

Przez całą kadencję Wiesława Rutkowska działała w  ZG SAP, a  Monika 
Marcinkowska była przewodniczącą Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych 
i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. 

Najważniejszym zadaniem, jakie zrealizował oddział, był współudział 
w  organizacji we wrześniu 2017  r. VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów 
Polskich i  XV Zjazdu Delegatów SAP. Skala przedsięwzięcia była ogromna. 
W powszechnym zjeździe wzięło udział ok. 850 uczestników, w zjeździe dele-
gatów ok. 160. Czworo członków oddziału: Monika Marcinkowska, Piotr 
Pawłowski, Wiesława Rutkowska, Anna Smorąg i Przemysław Wzorek, brało 
udział w komitecie organizacyjnym zjazdu, a większość członków była zaan-
gażowana w realizację tych imprez.

W 2018 r. oddział był współorganizatorem XIII Ogólnopolskiego Semina-
rium Archiwalnego Sekcji Archiwów Zakładowych pt.  Zabezpieczenie 
i  ochrona materiałów archiwalnych  – teoria i  praktyka, które odbyło się 
w  Sandomierzu 4–5 czerwca. Piotr Pawłowski wygłosił referat pt.  „Legen-
darna historia Sandomierza”. 

W 2019 r. rozpoczęto przygotowania do konferencji „Archiwum Dokumen-
tów Elektronicznych – źródło innowacji”, która była planowana 11–13 wrze-
śnia 2020 r. Konferencji miał towarzyszyć przewidziany dla 70 uczestników 
Świętokrzyski Rajd Archiwistów św. Hieronima. W 2020 r. oddział otrzymał 
grant z ZG SAP na organizację tych imprez, które jednak nie doszły do skutku 
z powodu pandemii.

Od 2020 r. Monika Marcinkowska jest członkiem Komitetu Programowo-
-Naukowego VIII PZAP, który odbędzie się w Łodzi 7–9 września 2022 r. 

5. Majątek oddziału
Majątek oddziału stanowi laptop marki Lenovo, który został przekazany 

oddziałowi w  2017  r. w  związku z  organizacją VII Powszechnego Zjazdu 
Archiwistów Polskich.


