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• Agnieszka Gorajczyk
Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Olsztynie
za lata 2017–2022
I. Informacje ogólne
1. Adres siedziby oddziału
W latach 2017–2021 Olsztyn, ul. Partyzantów 18
2.Władze oddziału
Zarząd:
prezes oddziału – Agnieszka Gorajczyk
wiceprezes – Grażyna Sobieraj
sekretarz – Marzena Świerczyńska
skarbnik – Iwona Klonowska
członek – Karol Maciejko
Komisja Rewizyjna:
przewodniczący – Rafał Gelo
wiceprzewodnicząca – Krystyna Wiwatowska-Chylińska
członek – Ewelina Majek
3. Liczba członków oddziału (stan z 13 maja 2022 r.) wynosi 69.
4. S
 kładki członkowskie (dane z 13 maja 2022 r.) opłaciło 37 osób, nie
opłaciły 32 osoby; ogółem: 69 osób, w tym w pełnej wysokości:
37/69 osób. Składek ze zniżką nie było.

II. Działalność statutowa
1. Działalność organów statutowych
Walne zebrania
W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć walnych zebrań członków
Oddziału SAP w Olsztynie, tj.:
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Sprawozdania z działalności oddziałów terenowych SAP

– 3 marca 2017 r.,
– 26 maja 2017 r.,
– 11 marca 2018 r.,
– 5 kwietnia 2019 r.
– Lata 2020–2021, z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne, uniemożliwiły przeprowadzenie walnych zebrań.
– 13 maja 2022 r.
Posiedzenia Zarządu Oddziału
W okresie sprawozdawczym Zarząd Oddziału SAP w Olsztynie zebrał się:
12 razy:
– w 2017 r. zebrał się dwukrotnie: 17 lutego, 28 października;
– w 2018 r. zebrał się trzykrotnie: 2 stycznia, 7 marca, 5 grudnia;
– w 2019 r. zebrał się trzykrotnie: 22 marca, 22 maja, 6 grudnia;
– w 2020 r. zebrał się dwukrotnie: 19 lutego, 9 marca;
– w 2021 r. zebrał się raz 30 grudnia;
– w 2022 r. zebrał się 22 kwietnia.
Posiedzenia Zarządu Głównego
29 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z udziałem członków Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, prezesów oddziałów, kierowników Krajowego
Centrum Edukacji Archiwalnej oraz przewodniczących Sekcji SAP; nasz
oddział reprezentowała prezes Oddziału SAP w Olsztynie Agnieszka Gorajczyk oraz wiceprezes Oddziału SAP w Olsztynie Grażyna Sobieraj.
20–21 września 2017 r. członkowie oddziału uczestniczyli w VII Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w Kielcach, a 22–23 września 2017 r.
siedmioro delegatów oddziału (Gelo Rafał, Gorajczyk Agnieszka, Klonowska
Iwona, Koter Marlena, Piotrkiewicz Romualda, Rucińska Dominika, Wójcicka
Anna) wzięło udział w XV Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów
Polskich w Kielcach.

2. Działalność wydawnicza – brak
3. D
 ziałalność popularyzatorska (np. konferencje, sympozja,
wystawy) – brak
4. Warsztaty archiwalne
28 marca – 31 marca 2018 r. w porozumieniu z z Oddziałem SAP w Toruniu
dziesięcioro członków naszego oddziału wzięło udział w wycieczce do Kopenhagi, Helsingoru i Malmo.

Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Olsztynie za lata 2017–2022
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31 maja 2018 r. – wyjazd szkoleniowy do Centrum Pieniądza NBP
im. S. Skrzypczaka, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz, w ramach
atrakcji dla osób chętnych, wejście do Niewidzialnej Wystawy w Warszawie.
W październiku 2021 r. dr Karol Maciejko wygłosił referat nt. „Archiwizacja dokumentacji instytucji wymiaru sprawiedliwości jako zapis czynności
kancelaryjnych”.

4. Inne formy działalności
W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy spotkania wigilijne, zorganizowane wspólnie z pracownikami Archiwum Państwowego w Olsztynie:
15 grudnia 2017 r., 14 grudnia 2018 r., 13 grudnia 2019 r.
W trakcie kadencji dr Mariusz Korejwo zorganizował dziewięć kursów
kancelaryjno-archiwalnych I stopnia oraz dwa kursy kancelaryjno-archiwalne
II stopnia.
W 2017 r. zorganizowano dwa kursy I stopnia i jeden kurs II stopnia;
W 2018 r. zorganizowano dwa kursy I stopnia;
W 2019 r. zorganizowano dwa kursy I stopnia;
W 2020 r. zorganizowano jeden kurs I stopnia;
W 2021 r. zorganizowano trzy kursy I stopnia i jeden kurs II stopnia.

III. Podsumowanie
Zarząd Oddziału SAP w Olsztynie pracował przez całą kadencję w niezmienionym składzie.
W trwania kadencji przyjęto 11 nowych członków i skreślono 13 członków
(w większości wypadków po wykorzystaniu procedury: monitu).
Zarząd współuczestniczył w trzech spotkaniach wigilijnych. Na początku
roku zwoływane były zebrania sprawozdawcze, na których przedstawiano
działania ubiegłoroczne i plany na rok bieżący. Zorganizowano również
wyjazd na warsztaty archiwalne. Zarząd odbywał posiedzenia zgodnie ze
statutem i regulaminem.
W czasie kadencji dr Mariusz Korejwo zorganizował dziewięć kursów
kancelaryjno-archiwalnych I stopnia oraz dwa kursy II stopnia.

