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• Przemysław Franciszkiewicz

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

W okresie sprawozdawczym liczba członków stowarzyszenia utrzymywała 
się na stałym poziomie i wynosiła ok. 42 osób, liczba członków opłacających 
składki oscylowała wokół 30. Siedzibą stowarzyszenia pozostawał lokal wyna-
jęty w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku przy ul. Kilińskiego 
12, pok. 52A. Od 2017  r. funkcję prezesa oddziału sprawował Przemysław 
Franciszkiewicz, sekretarza – Agata Radecka, a skarbnika – Alicja Witkowska. 
Komisja Rewizyjna o. SAP w składzie: Mariusz Olenderek – przewodniczący 
i członkowie – Karolina Popielarczyk i Ewa Ogieniewska, w niezmienionym 
składzie nadzorowała działania zarządu, opiniując sprawozdania finansowe.

Zarówno Zarząd, jak i Komisja Rewizyjna o. SAP, spotykali się cyklicznie 
przynajmniej dwa razy w roku. Stan epidemiczny w kraju w latach 2020–2021 
poskutkował znacznym ograniczeniem spotkań członków stowarzyszenia  – 
w 2020 r. zebranie sprawozdawcze odbyło się w formie zdalnej w utworzonym 
na ten cel wirtualnym pokoju na Facebooku.

Social media zostały z  dużym powodzeniem wykorzystane przez płocki 
Oddział SAP do popularyzowania swojej działalności oraz nawiązywania 
kontaktów z innymi oddziałami stowarzyszenia. Dzieląc się swoimi doświad-
czeniami, prezes Przemysław Franciszkiewicz przeprowadził 28 września 
2019  r. szkolenie adresowane do prezesów oddziałów, przewodniczących 
sekcji oraz członków Zarządu Głównego SAP nt. „Wykorzystanie forów 
społecznościowych do promocji SAP”. Jednocześnie został wytypowany do 
pełnienia funkcji administratora na stronie Facebook Grupy Stowarzyszenia 
Archiwistów Polskich.

Rok 2019 był dla oddziału w Płocku bardzo ważny ze względu na odbywa-
jące się w  Płocku 28–29 maja we współpracy z  Sekcją Archiwa Zakładowe 
XIV Seminarium Archiwalne „Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archi-
walnej”. W  wydarzeniu uczestniczył prezes Stowarzyszenia Archiwistów 
Polskich Kazimierz Jaroszek, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych 
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dr  Paweł Pietrzyk oraz 120 zaproszonych gości  – przedstawicieli Kancelarii 
Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Straży Granicznej, Agencji Wywiadu, Policji, 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Goście dyskutowali o aspektach prawno-
-historycznych funkcjonowania archiwów wyodrębnionych, przekazywaniu 
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i zasadach postępowa-
nia z  informacjami niejawnymi. Patronatem honorowym wydarzenie objęli: 
wicemarszałek Senatu Adam Bielan, naczelny dyrektor Archiwów Państwo-
wych dr Paweł Pietrzyk oraz prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

Rok 2019 to również rok, w którym członkowie płockiego Oddziału SAP 
uczestniczyli w  warsztatach archiwalnych we Lwowie. Mieli oni okazję 
poznać zasób Archiwum i  Biblioteki Miejskiej oraz Biblioteki Seminarium 
Duchownego w  Brzuchowicach. Warsztaty połączone były ze zwiedzaniem 
miasta – Rynku, opery lwowskiej, Cmentarza Łyczakowskiego, w tym Cmen-
tarza Orląt Lwowskich.

3–4 października członkowie SAP o. Płock uczestniczyli również w XVI Zjeź-
dzie Archiwistów Samorządowych zorganizowanym w  Markach. Zjazd był 
poświęcony cyfryzacji dokumentacji i kwestiom prawnym dotyczącym doku-
mentacji pracowniczej. 

W 2021 r. warsztaty archiwalne, przy współpracy SAP o. Warszawa, zostały 
zorganizowane w  Płocku. Głównym celem było zapoznanie uczestników 
z historią i zasobem Archiwum Państwowego w Płocku oraz archiwum zakła-
dowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku. Nieodzownym elemen-
tem warsztatów było zwiedzanie miasta.

Wśród innych form działalności SAP o. Płock należy wymienić prowadze-
nie w ramach Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej kurów kancelaryjno-
-archiwalnych I  i  II stopnia. W mijającej kadencji przeprowadzono dziesięć 
kursów – przeszkolono łącznie 115 osób. Poza tym zorganizowano dwa szko-
lenia jednodniowe mające na celu właściwe wdrożenie przepisów kancela-
ryjno-archiwalnych w  jednostkach  – certyfikaty ukończenia szkoleń otrzy-
mało 50 osób.

Członkowie SAP o. Płock angażowali się również w działalność gospodar-
czą stowarzyszenia, tj. archiwizację dokumentacji oraz opracowywanie 
normatywów kancelaryjno-archiwalnych dla jednostek.


