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• Ewa Grin-Piszczek
Sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału
SAP w Przemyślu
za okres od 30 czerwca 2017 r. do 30 maja 2022 r.
30 czerwca 2017 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
członków Oddziału SAP w Przemyślu, które wybrało nowe władze statutowe.
W skład zarządu weszli:
Elżbieta Laska – prezes,
Marcin Walczak – wiceprezes,
Ewa Grin-Piszczek – sekretarz,
Lucyna Domaradzka – skarbnik,
Agnieszka Bobowska-Hryniewicz – członek.
Komisję Rewizyjną utworzyli:
Maciej Dalecki – przewodniczący,
Magdalena Ciżman – członek,
Łukasz Podolak – członek.
W trakcie zebrania wybrano także delegatów na XV Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Kielcach, którymi zostali Marcin
Walczak i Łukasz Podolak. Zjazd oraz VII Powszechny Zjazd Archiwistów
Polskich odbył się w Kielcach 20–23 września.
W latach 2017 i 2019 z listy członków skreślono dwie osoby, a w 2022 r.
sześć osób. Skreślenia członków następowały w wyniku rezygnacji z członkostwa samych zainteresowanych oraz weryfikacji osób, które nie opłacały
składek. Do oddziału w 2022 r. przyjęto sześć osób.
W okresie sprawozdawczym oddział współpracował aktywnie z Archiwum
Państwowym w Przemyślu. Członkowie oddziału brali udział w przygotowywaniu wystaw oraz konkursów organizowanych przez archiwum oraz uczestniczyli w audycjach radiowych i telewizyjnych popularyzujących wiedzę
o materiałach archiwalnych. W 2019 r. członkowie oddziału podczas obcho-
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Sprawozdania z działalności oddziałów terenowych SAP

dów Międzynarodowego Dnia Archiwów organizowanych 8 czerwca w Archiwum Państwowym, zaprezentowali działalność oddziału.
Oddział współpracował również: z Urzędem Miejskim w Przemyślu (pełnomocnikiem prezydenta ds. organizacji pozarządowych), Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Przemyślu i Towarzystwem Przyjaciół Nauk
w Przemyślu.
Do 2018 r. Oddział SAP w Przemyślu prowadził własną działalność gospodarczą w ramach przechowalnictwa dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanych jednostek organizacyjnych (Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Przemyślu, Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska
w Przemyślu Oddział w Przeworsku, Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Przemyślu Zakład Transportu Samochodowego w Jarosławiu,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Lajar” w Jarosławiu, Bednarstwo-Stolarstwo Jan H. Dzik Medyka). W ramach przechowalnictwa w dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej przez oddział (w archiwum rotacyjnym
„Ład”) wykonywano kwerendy osobowo-płacowe. W 2018 r. zarząd podjął
uchwałę o przekazaniu akt przechowywanych przez oddział do Archiwum
Rotacyjnego „Ład” Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Łubnej.
W 2018 r. zarząd podjął również uchwałę o zmianie adresu korespondencyjnego oddziału na: skrytka pocztowa nr 681 przy Urzędzie Pocztowym
w Przemyślu, ul. 3 Maja 25, lecz ze względu na wysokie koszty utrzymania
w 2019 r. zrezygnowano z tej usługi.
W 2020 r. Zarząd Główny SAP zawarł umowę z Towarzystwem Przyjaciół
Nauk w Przemyślu dotyczącą wynajmu lokalu na potrzeby oddziału. Według
ustaleń umowy, siedzibą oddziału jest lokal udostępniony przez TPN w Przemyślu, mieszczący się przy ul. Kościuszki 7.
6 kwietnia 2022 r. Zarząd Oddziału SAP podjął uchwałę o organizacji
konferencji „Kroniki parafialne jako źródła historyczne” wraz z Oddziałem
SAP w Rzeszowie i Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Partnerami
wydarzenia będą Archiwum Państwowe w Przemyślu oraz Archiwum
Państwowe w Rzeszowie.
Obecnie liczba członków oddziału wynosi 16 osób, z czego większość
stanowią pracownicy Archiwum Państwowego w Przemyślu.
Warto zaznaczyć, że archiwa państwowe i Stowarzyszenie Archiwistów
Polskich uruchomiły (po 24 lutego 2022 r.) akcję pomocy dla koleżanek
i kolegów archiwistów z Ukrainy oraz ich rodzin. Przy Archiwum Państwowym w Przemyślu został w tym celu uruchomiony punkt kontaktowy.

