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• Jolanta Matuszek, Krystyna Winiarska, Jakub Paprotny,
Karol Dowgiało, Adam Szarota

Sprawozdanie z działalności SAP
Oddział w Warszawie
za lata 2017–2022
I. Władze oddziału
Siedziba Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Warszawie:
ul. Bonifraterska 6, lok. 21, 02-213 Warszawa. Miejsce spotkań – Archiwum
Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1 Warszawa. W sierpniu 2021 r. dyrektor Archiwum Akt Nowych objął honorowym patronatem działalność organizacyjną
oddziału, głównie w kwestii udostępniania pomieszczeń wraz ze sprzętem
audiowizualnym na zebrania oddziału i posiedzenia zarządu.
W czasie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Oddziału SAP
w Warszawie, obradującego 7 czerwca 2017 r., dokonano wyboru jego władz
oraz delegatów na XV Krajowy Zjazd Delegatów w Kielcach. Na pierwszym
posiedzeniu wybrano władze oddziału w składzie: Tomasz Borowiecki –
prezes, Jolanta Matuszek i Tomasz Dzięgielewski – wiceprezesi, Jakub
Paprotny – sekretarz, Krystyna Winiarska – skarbnik, Mariusz Szaniawski
i Karol Dowgiało – członkowie. Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie:
Małgorzata Włodarczyk – przewodnicząca, Adam Szarota, Jerzy Perkowski –
członkowie. W trakcie kadencji nastąpiły zmiany w składzie i podziale funkcji
władz oddziału. 19 października 2017 r. ponownie zwołano walne zebranie
Oddziału SAP i dokonano zmian w Zarządzie Oddziału SAP oraz Komisji
Rewizyjnej. Powodem zmian był wybór Tomasza Dzięgielewskiego na przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, a Małgorzaty Włodarczyk na sekretarza
Głównej Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z § 27 Statutu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich nie można jednocześnie pełnić funkcji w Sądzie Koleżeńskim,
Głównej Komisji Rewizyjnej oraz władzach oddziału. Do Zarządu Oddziału
SAP wybrano Dariusza Grenia jako wiceprezesa, a Sławomir Skowiński został
członkiem Komisji Rewizyjnej, której przewodniczenie w miejsce Małgorzaty
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Włodarczyk przejął Adam Szarota. W związku z rezygnacją Tomasza Borowieckiego z funkcji prezesa i członka Zarządu Oddziału SAP, 26 listopada
2018 r. nastąpiły ponowne zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Oddziału SAP w Warszawie. 23 stycznia 2019 r. na wniosek Komisji Rewizyjnej po raz kolejny zwołano walne zebranie oddziału SAP, na którym dokonano
podziału funkcji w zarządzie. Przedstawia się on następująco: Adam Szarota –
prezes, Jolanta Matuszek i Dariusz Greń – wiceprezesi, Jakub Paprotny –
sekretarz, Krystyna Winiarska – skarbnik, Mariusz Szaniawski i Karol
Dowgiało – członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej: Sławomir Skowiński –
przewodniczący, Jerzy Perkowski i Katarzyna Jasińska – członkowie.
W trakcie kadencji zarząd odbył 36 posiedzeń, w czasie których analizowano
istotne problemy organizacyjne i programowe działalności oddziału, corocznie
ustalano plan pracy oddziału i jego realizację. W 25 posiedzeniach wzięli udział
przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, a wzajemna współpraca z Komisją Rewizyjną stała się cechą charakterystyczną oddziału warszawskiego. Posiedzenie
4 lipca 2019 r. odbyło się z delegatami i z zaproszonymi gośćmi. Zarząd wielokrotnie na swoje posiedzenia zapraszał członków oddziału, którzy podejmowali
ścisłą współpracę z Zarządem o. SAP w kwestii realizacji zamierzonych celów,
jakie wyznaczał plan pracy. W trakcie całej kadencji zauważalnie wzrastało
zaangażowanie w prace na rzecz oddziału przez wielu jego członków. Podejmowali się oni roli koordynatorów i organizatorów działań w kwestii realizacji
konkretnych punktów planu pracy. Niestety, pomimo wielu prób i zaproszeń ze
strony zarządu, na posiedzeniach nie pojawili się nigdy przedstawiciele ośrodka
szkoleniowego odpowiedzialni za prowadzenie kursów kancelaryjno-archiwalnych pod szyldem oddziału warszawskiego.

II. Działalność organizacyjna Zarządu Oddziału SAP
Zarząd oddziału wiele uwagi poświęcił zwiększeniu stanu liczbowego członków. Od czerwca 2017 r. do organizacji przyjęto sześć osób, w 2018 r. – pięć osób,
w 2019 – jedenaście osób, w 2020 – sześć osób, w 2021 – dziesięć osób, w 2022
(do 30 kwietnia) – cztery osoby. W sumie przyjęto 42 nowych członków. Nowe
osoby reprezentowały głównie grono pracowników tzw. archiwów zakładowych, archiwów wyodrębnionych, jednostek akademickich, placówek kulturalnych oraz pracowników Archiwum Akt Nowych. W minionej kadencji nie
przyjęto żadnego reprezentanta Archiwum Państwowego w Warszawie, jak
również archiwisty z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Przyjmowaniu
nowych członków do oddziału przyświecała zasada działań nad potrzebą jego
doskonalenia i zwiększenia stopnia odpowiedzialności za poszerzanie szeregów
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organizacji członków wprowadzających. Zarząd wielokrotnie zwracał się do
osób wprowadzających, aby otaczali opieką te osoby, które rekomendują.
Istotnym przedsięwzięciem dla organizacyjnego umocnienia oddziału
warszawskiego były prace związane z porządkowaniem ewidencji, usprawnienia systemu informacji wewnętrznej polegające na komunikowaniu się
z członkami nie tylko za pośrednictwem poczty mailowej, ale również od
stycznia 2019 r. za pomocą Facebooka. Atutem zarządu były jednak indywidualne kontakty z członkami oddziału, głównie telefoniczne oraz za pomocą
SMS-ów i za pośrednictwem komunikatorów internetowych, co przyniosło
efekty zwiększonej aktywności i integracji zarządu z członkami. Dla własnych
potrzeb i sprawnej wewnętrznej komunikacji zarząd założył aplikację na
komunikatorze WhatsApp, co pozwoliło szybko i sprawnie wymieniać się
informacjami i ustaleniami, a w okresie pandemii podejmować zdalnie
uchwały oraz przeprowadzać posiedzenia.
W kwestii członkostwa należy odnotować, że w 2018 r. dokonano wykreślenia jednej osoby. W 2019 r. przeprowadzono weryfikację członków, w wyniku
której z ewidencji skreślono 16 osób, a w roku bieżącym skreślono sześć osób.
Skreślenia dokonano z następujących przyczyn: zalegania ze składkami, na
skutek dobrowolnego wystąpienia ze stowarzyszenia, na skutek śmierci oraz
braku kontaktu wynikającego z powodu nieaktualnych danych w bazie członków. W minionej kadencji zmarło siedem osób: w roku 2018 były prezes
Mieczysław Motas, w roku 2019 Urszula Wieczorek, w roku 2020 członek
honorowy Bolesław Woszczyński, w roku 2021 Tomasz Kolwiński, Dorota
Kolwińska i Krystyna Szczęsna, a w roku 2022 przed kilkoma dniami Wiesław
Czerwonka. Jedna osoba – Eugenia Szymczuk – wystąpiła z wnioskiem
o przeniesienie do Oddziału SAP w Szczecinie. Ostatecznie na koniec okresu
sprawozdawczego oddział liczył 197 członków, co daje organizacji możliwość
wyboru 20 delegatów na XVI Zjazd Delegatów w Łodzi. Spośród wszystkich
członków oddziału 45 osób to emeryci, co stanowi prawie ¼ członków
oddziału. 72 osoby to byli i aktualni pracownicy Archiwum Państwowego,
Archiwum Akt Nowych i Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz urzędów
centralnych. Trzy osoby to studenci, dwie osoby pochodzą z sektora prywatnego. Pozostałe osoby, w liczbie 120, to tzw. archiwiści zakładowi.
W minionej kadencji odnotowano wzrost dyscypliny finansowej. Wpłaty
składek oscylują w okolicy 85% wpłacalności. Obecnie sporadycznie zdarzają
się zaległości powyżej jednego roku. Z całą pewnością jest to efekt indywidualnych kontaktów skarbnika Krystyny Winiarskiej oraz wiceprezes
Jolanty Matuszek z członkami oddziału w powyższej kwestii, posiadanie
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przez oddział własnego subkonta oraz duża frekwencja członków na zebraniach oddziału, co umożliwiało wpłaty gotówkowe.
Zarząd, w szczególności sekretarz Jakub Paprotny, prezes Adam Szarota oraz
wiceprezes Jolanta Matuszek, poprzez indywidualne kontakty mobilizowali
członków oddziału do bieżącego uaktualniania swoich danych kontaktowych,
w celu uzupełniania bazy danych. W okresie pandemii Zarząd Oddziału SAP
podejmował działania, głównie za pośrednictwem narzędzi internetowych oraz
indywidualnych rozmów telefonicznych, mających na celu utrzymywanie
stałych kontaktów z członkami, a także przekazywał prezentacje tematyczne
przygotowane on-line, oferował osobistą pomoc w zakresie codziennych spraw
związanych np. z zakupami lub załatwieniem spraw urzędowych. Informowanie członków o ważnych wydarzeniach w życiu SAP w wymiarze ogólnym
i regionalnym miało również systematycznie miejsce na zebraniach oddziałowych, w tym rocznych o działalności Zarządu Oddziału SAP. Zebrania sprawozdawcze oddziału odbyły się: 25 stycznia 2018 r., 23 stycznia 2019 r., 23 stycznia
2020 r., 23 lutego 2022 r. W 2021 r. zebrania stacjonarnego z powodu pandemii
nie organizowano, a sprawozdanie wysłano mailowo.
Na wniosek obecnego Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów
Polskich w Warszawie zostały przyznane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia cztery odznaki „Zasłużony dla SAP”. Odznaki otrzymali: w 2019 r.
Eugenia Szymczuk, a w roku 2020 Danuta Skorwider-Skiba, Włodzimierz
Janowski i Ryszard Wiśniewski.
Sporadycznie tylko informowano członków w sprawach ważniejszych
decyzji Zarządu Głównego SAP, wiedzę na ten temat Zarząd Oddziału posiadał
jedynie z oficjalnej korespondencji kierowanej do oddziału. W minionej kadencji było czterech przedstawicieli władz Zarządu Głównego SAP, wywodzących
się z szeregów naszego oddziału, a po odejściu Eugenii Szymczuk – trzech.

III. Działalność programowa
Działalność programowa Oddziału SAP w Warszawie realizowana była
w wielu formach poprzez:
1. organizację zebrań tematycznych,
2. wizyty w muzeach, instytucjach centralnych i placówkach kultury oraz
budynkach historycznych,
3. warsztaty archiwalne, zarówno krajowe jak i zagraniczne,
4. organizację konferencji naukowych,
5. udział w pikniku archiwalnym,
6. uroczyste obchody jubileuszu 55-lecia oddziału,
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7. wyjazdy integracyjne i wycieczki.
Wraz ze zwiększającą się liczbą członków emerytów powstała inicjatywa
zawiązania grupy Seniorów. Jest to koleżeńskie forum spotkań przy oddziale
połączone z aktywnością, a mające na celu przede wszystkim zachętę dla
naszych nieco starszych Koleżanek i Kolegów do aktywizacji w SAP-owskiej
społeczności, wspólnego spędzania czasu, a także do przekazywania wiedzy
i wspomnień ze stowarzyszeniowej przeszłości.

1. Zebrania tematyczne
Zebrania tematyczne podzielono głównie na dwie grupy: zebrania metodologiczne z archiwistyki i dziedzin pokrewnych, dotyczące analizy obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy i prezentujące niektóre typy
archiwów oraz wykłady o charakterze historycznym.
Taki charakter miały następujące spotkania:
• Dokumentacja archiwalna zbrodni Wehrmachtu na żołnierzach Wojska
Polskiego w kampanii wrześniowej – 19 października 2017 r., prelegent –
Tomasz Sudoł;
• Żołnierze wyklęci – 25 stycznia 2018 r., prelegent – Leszek Żebrowski;
• Wpływ zmian organizacyjnych i prawnych na powstającą dokumentację – 26 lat doświadczeń państwowego sektora rolnego na przykładzie
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 27 lutego 2018 r., prelegent –
Dariusz Greń;
• Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
Teoria a praktyka – 21 marca 2018 r., prelegent – Renata Gąsior;
• Problemy ochrony zasobu w Archiwum Senatu – 19 kwietnia 2018 r.,
prelegent – Robert Kubaś;
• Czy nasze dane osobowe będą teraz bezpieczne? O reformie ochrony danych
osobowych i jej skutkach – 14 czerwca 2018 r., prelegent – Karol Górski;
• Poszukiwania i ekshumacja żołnierzy Związku Walki Zbrojnej – Armii
Krajowej na Wileńszczyźnie – 27 listopada 2018 r., prelegent – Michał
Wołlejko;
• Wpływ reformy emerytalnej z 1989 r. na przechowywanie i udostępnianie akt pracowniczych – 29 lutego 2019 r., prelegent – Jolanta Louchin;
• Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi. Historia, działalność obecna
i plany – 20 marca 2019 r., prelegent – ks. Kazimierz Dąbrowski;
• Czerwiec 1989 r. i działalność opozycyjna lat 80. minionego stulecia –
17 czerwca 2019 r., prelegent – p. Jacek Knap;
• spotkanie z naczelnym dyrektorem Archiwów Państwowych dr. Pawłem
Pietrzykiem – panel dyskusyjny – 5 września 2019 r.;
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• Specyfika funkcjonowania archiwów wyodrębnionych w Polsce – aspekty
prawno-historyczne i strukturalne – 26 listopada 2019 r., prelegent –
Piotr Borysiuk;
• Postępowanie z dokumentacją w archiwach zakładowych – 27 stycznia
2020 r., prelegenci – Włodzimierz Janowski i Monika Kowzon-Światalska;
• Najcenniejsze skarby Archiwum Szkoły Głównej Handlowej. Kilka słów
o zasobie i nie tylko –prezentacja on-line 16 listopada 2020 r. Agnieszki
Słojewskiej-Walas;
• Kodeks etyczny archiwisty – 15 lipca 2021 r., prelegent – Ewa
Rosowska-Jakubczyk;
• Pandemie w dziejach ludzkości – 19 sierpnia 2021 r., prelegent Hanna
Krajewska, oraz spotkanie z dyrektorem Archiwum Akt Nowych Mariuszem Olczakiem, kilka zdań o zasobie oraz roli niniejszej placówki;
• Współczesne zagrożenia przy pracach administracyjno-biurowych i pracy
archiwisty – 26 października 2021 r., prelegent – Jacek Hirsz;
• Konkurs dotacyjny NDAP „Wspieranie działań archiwalnych. Doświadczenia poprzednich edycji, warunki bieżącego konkursu, źródła informacji. Wybrane studia przypadku” – 7 kwietnia 2022 r., prelegent dr Anna
Laszuk z NDAP.

2. Wizyty
W trakcie kadencji członkowie mieli okazję odwiedzić oraz poznać historię
i zasób następujących instytucji i miejsc historycznych:
• wizyta w Belwederze – zwiedzanie obiektu z przewodnikiem w ramach
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (19 września 2018);
• zwiedzanie grupowe Muzeum Miasta Warszawy (11 maja 2019);
• zwiedzanie grupowe z przewodnikiem Muzeum Żołnierzy Wyklętych
i Więźniów PRL (24 maja 2019) – przewodnik Michał Wołłejko;
• wizyta w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (26 czerwca 2019);
• wizyta w Filmotece Narodowej – warsztaty z charakteryzacji (9 lipca 2019).

3. Warsztaty archiwalne
W ciągu pięciu lat mijającej kadencji kontynuowano działania w zakresie
organizacji warsztatów archiwalnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Były
one realizowane w dwóch formach – otwartej, finansowane z funduszy
własnych oraz zamkniętej, wyłącznie dla członków oddziału, finansowane
z funduszy stowarzyszeniowych. Miały miejsce następujące wyjazdy:
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• Warsztaty archiwalne w Toruniu (25 sierpnia 2018) – zapoznano się
z zasobem Archiwum Państwowego w Toruniu, zwiedzono zabytki
miasta oraz uczestnicy warsztatów obejrzeli seans tematyczny w Centrum
Popularyzacji Kosmosu – Planetarium;
• Warsztaty archiwalne w Lublinie (22 września 2018) – wizyta w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którą złożyło się: zwiedzanie gmachu,
obejrzenie okolicznościowej wystawy malarstwa Olgi Boznańskiej,
Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Głównym celem tych
warsztatów było zapoznanie się z zasobem Archiwum Katolickiego
Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie. Całości dopełniło zwiedzanie
miasta z przewodnikiem oraz wizyta w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej;
• Warsztaty archiwalne Milanówek/Otrębusy (11 maja 2019) – zapoznano
się z zasobem Archiwum Dokumentacji Płacowo-Osobowej w Milanówku. Koleżanka Jolanta Louchin, dyrektor archiwum, wygłosiła
krótką prelekcję, a uczestnicy mogli obejrzeć wystawę z zasobu ADOP,
zwiedzić pomieszczenia magazynowe oraz pracownię konserwacji
papieru i komorę fumigacyjną. Całości dopełniła wizyta w pobliskich
Otrębusach, gdzie zwiedzano Muzeum Motoryzacji oaz siedzibę Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”;
• Warsztaty Archiwalne we Lwowie (19–21 lipca 2019, 20–22 września2019) – zapoznanie się z zasobem Archiwum Miejskiego we Lwowie
i zasobem Biblioteki Miejskiej we Lwowie oraz Biblioteki Wyższego
Seminarium Duchownego w Brzuchowicach, zwiedzanie miasta, w tym
wizyta w operze lwowskiej, na Cmentarzu Łyczakowskim, w kościołach,
cerkwiach, spacery po Starym Mieście;
• Warsztaty archiwalne w Łodzi – (31 sierpnia 2019) – wizyta w Archiwum Państwowym w Łodzi i zapoznanie się z historią i zasobem
placówki, zwiedzanie magazynów oraz wizyta w Archiwum Archidiecezji Łódzkiej połączona ze zwiedzaniem katedry i poznaniem dokumentacji archiwum archidiecezjalnego. Warsztaty zakończono spacerem po
mieście z przewodnikiem;
• Warsztaty archiwalne w Płocku (18 września 2021) – zapoznanie się
z zasobem, historią i pomieszczeniami magazynowymi Archiwum
Państwowego w Płocku oraz z archiwum zakładowym Ogrodu Zoologicznego w Płocku i historią obiektu, jak również jego mieszkańcami.
Zwiedzono miasto pod przewodnictwem dyrektora Archiwum Państwowego w Płocku Tomasza Piekarskiego, a po płockim ZOO oprowadzała
kierownik Działu Edukacji Dorota Raniszewska;
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• Wycieczka tematyczna – zwiedzanie Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku (26 marca 2022).
Warsztaty w Łodzi i Płocku miały charakter imprez zamkniętych, wyłącznie dla członków oddziału, pozostałe były realizowane w formie wyjazdów
otwartych z funduszy własnych członków.

4. Seminaria, sesje metodyczne i konferencje
20 lutego 2019 r. miała miejsce I Ogólnopolska Konferencja na temat
„Zadania archiwisty w dobie cyfryzacji”. Część druga tego wydarzenia odbyła
się 25 października 2019 r. pt. „Zadania archiwisty w dobie cyfryzacji. Vol.2.
Potrzeby edukacyjne archiwistów”.
Członkowie oddziału licznie brali udział w wielu imprezach i seminariach
naukowych organizowanych przez inne podmioty, np. Sekcję Archiwów
Zakładowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich: w Sandomierzu w roku
2018 i w Płocku w roku 2019; Sekcję Instytucji Naukowych i Kulturalnych
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.
Ponadto prezes Adam Szarota oraz wiceprezes Jolanta Matuszek byli
dwukrotnie zaproszeni jako przedstawiciele władz oddziału na seminaria:
• na XVI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych w Markach
(3–4 października 2019),
• na VIII Seminarium Projektu „Archiwa Przełomu” (8 października 2019).

5. Pikniki i turnieje
Oddział trzykrotnie brał udział w Warszawskim Pikniku Archiwalnym:
• IX Warszawski Piknik Archiwalny w Powsinie (9–10 czerwca 2018),
• X Jubileuszowy Warszawski Piknik Archiwalny w Pałacu Staszica
(8 czerwca 2019),
• XI Warszawski Piknik Archiwalny w Pałacu Staszica (11–12 czerwca
2021) – wersja on-line oraz udział stacjonarny.
21 września 2018 r. odbył się I Archiwalny Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Naczelnego Dyrektora – organizacja turnieju.

6. Integracje
W sferze działalności integracyjnej miały miejsce następujące wydarzenia:
• Wycieczka Kolejką Wąskotorową Sochaczew–Tułowice (6 czerwca 2018);
• Zwiedzanie Twierdzy Modlin (13 października 2018);
• Wycieczka Kolejką Wąskotorową Piaseczno–Tarczyn (16 czerwca 2019);
• Wyjazd integracyjny do Grodziska Mazowieckiego, połączony ze spotkaniem z lokalnymi historykami oraz ogniskiem (18 czerwca 2020).
Impreza odbyła się w reżimie sanitarnym;
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• Spotkania wigilijne w kawiarni „Bistro Trojka” (15 grudnia 2017,
14 grudnia 2018, 13 grudnia 2019);
• Spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych (26 marca 2018, 16 kwietnia
2019);
• Spotkania grupy Seniorów (19 października 2021, 17 listopada 2021,
17 marca 2021).

7. J ubileusz 55-lecia Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział
w Warszawie
Uroczyste obchody jubileuszu początkowo były zaplanowane na 18 maja
2020 r. (data powołania oddziału to 8 czerwca 1965 r.), ale ze względów
pandemicznych zostały dwukrotnie przełożone i ostatecznie miały miejsce
10 grudnia 2021 r. Uroczystość (w reżimie sanitarnym) odbyła się w Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie. Z tej okazji wydano okolicznościowy folder
zawierający sprawozdanie z działalności obecnego zarządu.

8. Gospodarka finansowa
Dochody Oddziału SAP w Warszawie w kadencji 2017–2022 składały się
z dotacji z Zarządu Głównego SAP, które wpływały na konto oraz ze składek
członkowskich wpłacanych bezpośrednio do skarbnika oraz na konto. Oddział
posiada własne subkonto. Pieniądze pozyskiwano również od sponsorów,
m.in. na jubileusz 55-lecia oddziału. Z zasobów pieniężnych oddziału pokrywano: zakup kopert, znaczków pocztowych, druków KP, słodyczy i napojów
na zebrania, drobnych upominków dla prelegentów; organizację spotkań
wigilijnych i wielkanocnych, jubileuszu 55-lecia oddziału oraz dwukrotnie
sfinansowano warsztaty archiwalne w Łodzi i Płocku, a także częściowo
sfinansowano wydanie okolicznościowego folderu.

IV. Wnioski
Sprawozdanie powyższe pozwala na sformułowanie wniosków o charakterze organizacyjno-programowym w kontekście prac oddziału w czasie następnej kadencji:
1. Należy utrzymać liczbę zebrań i spotkań o charakterze metodycznym,
których tematyka wychodziłaby naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom
członków;
2. Należy utrzymać wysoki poziom wpłacalności składek oraz jeszcze
bardziej aktywizować członków oddziału do podejmowania wszelkich
form pracy na rzecz rozwoju warszawskiego oddziału SAP.

