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Lucyna Harc, 

Prezes Oddziału SAP we Wrocławiu 

 

Sprawozdanie z działalności oddziału 

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich we Wrocławiu 

w łatach 2012-2017 

W dniu 21 czerwca 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków 

SAP Oddział we Wrocławiu, które wybrało nowe władze statutowe. 

W skład Zarządu Oddziału weszli: 

Lucyna Harc - prezes, 

Barbara Brandt-Golecka - wiceprezes, 

Ewa Kłapcińska - wiceprezes, 

Joanna Bardzińska - sekretarz, 

Alicja Barbaruk - skarbnik Alicja Dolny - 

członek Roman Stelmach - członek. 

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrani zostali: 

Helena Kułdo - przewodnicząca, 

Tomasz Broczek - członek, 

Irena Witek - członek. 

Na zebraniu Oddziału w dniu 28 września 2012 r. z funkcji wiceprezesa zrezygnowała Ewa 

Kłapcińska w związku z jej wyborem do Głównej Komisji Rewizyjnej w trakcie XIV Krajowego 

Zjazdu Delegatów SAP we Wrocławiu. Funkcję wiceprezesa objęła w związku z tym Alicja Dolny. 

Zarząd Oddziału funkcjonował w składzie sześcioosobowym do końca kadencji, czyli do 8 czerwca 

2017 r. 

Z czynnej działalności w SAP Oddział we Wrocławiu, a jednocześnie z pracy w Komisji 

Rewizyjnej wycowała się p. Irena Witek. Zmieniła numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej,         

a na ponawiane listami poleconymi prośby o udział w zebraniach i posiedzeniach Komisji Rewizyjnej 

nie odpowiadała. W związku z powyższym p. Helena Kułdo, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej            

i p. Tomasz Broczek, członek Komisji Rewizyjnej, wnioskowali o odwołanie p. Ireny Witek z funkcji 

członka Komisji Rewizyjnej i powołanie w jej miejsce p. Anny Miesiąc-Stępińskiej, która kandydowała 

w czasie zebrania
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sprawozdawczo-wyborczego w dniu 21 czerwca 2012 r. do Komisji Rewizyjnej i uzyskała                         

w głosowaniu tajnym czwarty wynik. Anna Miesiąc-Stępińska wyraziła zgodę na wejście w skład 

Komisji Rewizyjnej. Zarząd Oddziału przychylił się do w/w wniosku i na posiedzeniu w dniu 19 

stycznia 2015 r. przyjął uchwałę nr 1/2015 w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej. Zarząd 

Oddziału we Wrocławiu przedstawił członkom Oddziału w czasie zebrania w dniu 12 lutego 2015 r. 

uchwałę nr 1/2015 o zmianie składu Komisji Rewizyjnej. W przeprowadzonym w dniu zebrania 

głosowaniu obecni członkowie Oddziału (48 osób - kopia listy obecności w protokole z zebrania) 

jednogłośnie poparli decyzję Zarządu Oddziału. W okresie od 12 lutego 2015 r. do dnia 8 czerwca 2017 

r. Komisja Rewizyjna Oddziału pracowała w składzie: Helena Kułdo, przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej, Tomasz Broczek i Anna Miesiąc-Stępińska, członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

Na dzień przeprowadzenia wyborów, tj. 21 czerwca 2012 r. Oddział liczy 109 członków. 

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na XIV Krajowy Zjazd Delegatów SAP we 

Wrocławiu wybranych zostało 11 delegatów, spośród których do Zarządu Głównego SAP w kadencji 

2012-2017 weszły dr Lucyna Harc i Barbara Brandt-Golecka, do Głównej Komisji Rewizyjnej weszła 

Ewa Kłapcińska, zaś do Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2012-2017 wybrana została dr Teresa Suleja. 

W trakcie kadencji 2012-2017 sukcesywnie wzrastała liczba członków. W drugiej połowie 

2012 r. deklaracje członkowskie złożyły 3 osoby, a w 2013 r, - 9 osób, zaś liczba członków wynosiła 

121 osób. Rekordowo licznie akces do Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddział we Wrocławiu 

złożyło w 2014 r. 11 osób, a stan członłów na koniec roku wzrósł do 132 osób. W 2015 r. po przyjęciu    

8 osób stan osobowy Oddziału wynosił 140 osób. W 2016 r. deklaracje członkowskie złożyło kolejnych 

8 osób. Jednocześnie w tym samym 2016 r., ralizując postanowienia przyjętej w dniu 22 kwietnia 2016 

r. uchwały nr 4/2016 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w sprawie dokonania 

aktualizacji ewidencji członków Stowarzyszenia w oddziałach na podstawie opłaconych składek 

członkowskich wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz w oparciu o § 19 ust. 1.2 Statutu 

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Zarząd Oddziału we Wrocławiu zdecydował o powiadomieniu 

członków Oddziału o konieczności uiszczenia zaległych składek. Na adres Oddziału wróciły dwa 

spośród wysłanych pism, niedostarczone z powodu zmiany adresu zamieszkania adresatów, którzy nie 

odpowiedzieli także na wezwanie wysłane drogą elektroniczną. W wyniku rozesłanych zapytań 48 osób 

uregulowało zaległe składki, a 21 osób złożyło rezygnacje z członkostwa. Część osób nie uregulowała 

zagległych składek we wskazanym terminie. W efekcie Zarząd Oddziału we Wrocławiu na posiedzeniu 

w dniu 15
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grudnia 2016 r. podjął uchwałę nr 1/2016 o skreśleniu z listy członków 16 osób.. Według stanu na 31 

grudnia 2016 r. Oddział liczył 111 osób. W pierwszym półroczu 2017 r. deklaracje członkowskie 

złożyły kolejne 4 osoby. Na dzień 8 czerwca 2017 r. Oddział liczy 115 członków. Najliczniejszą grupę 

stanowią archiwistki i archiwiści pracujący w archiwach zakładowych, w archiwach szkół wyższych 

oraz w IPN Oddział Wrocław. 

W kadencji 2012-2017 r. regularnie zbierał się Zarząd Oddziału, średnio 6-8 razy do roku.        

W okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 27 posiedzeń Zarządu Oddziału. Omawiane były na 

nich sprawy organizacyjne, w tym związane z przygotowaniem planów pracy na kolejne lata, 

rozliczeniem merytorycznym i finansowym działalności Zarządu i Oddziału, przygotowaniem 

wyjazdowych wiosennych i jesiennych warsztatów archiwalnych, podejmowane były uchwały                

w sprawach finansowych i statutowych, a także w sprawie przyjęć nowych członków'. Zarząd Oddziału 

aktywnie współpracował też w latach 2012-2017 z Zarządem Oddziału SAP w Legnicy, uczestnicząc w 

zebraniach Oddziału w Legnicy i zapraszając Zarząd Oddziału w Legnicy na własne zebrania Oddziału. 

Wrocławski Oddział SAP oraz Zarząd Oddziału w okresie sprawozdawczym podtrzymywał także 

kontakty i współpracę z innymi, zaprzyjaźnionymi oddziałami Stowarzyszenia oraz z sekcjami SAP. 

Prace Zarządu Oddziału oraz wrocławskich członków Komitetu Organizacyjnego VI 

Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, którego przewodniczącą była prezes Oddziału, dr Lucyna 

Harc, od dnia wyborów w 2012 r. koncentrowały się na przygotowaniach do największego, 

organizowanego przez Oddział wydarzenia. Intensyfikacja prac nastąpiła pomiędzy czerwcem                   

a początkiem września. W VI Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich, który pod hasłem 

Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość obradował we Wrocławiu w dniach 5-7 września 2012 r., w 

budynku Studium Kształcenia Podstawowego i w Auli Politechniki Wrocławskiej, uczestniczyło ponad 

700 archiwistów, historyków, zarządców dokumentacją oraz informatyków i kilkunastu wystawców.    

W inauguracji wzięli udział Wojciech Rafał Wiewiórski, Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych, Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciele Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelarii Sejmu i Senatu, Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także Uniwersytetu 

Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. W obradach udział wzięli również goście z Austrii, Czech 

i Węgier. Wrocławskie środowisko z inspiracji Zarządu Oddziału zorganizowało towarzyszącą 

Zjazdowi Powszechnemu wystawę plenerową pt. Archiwalne też jest fajne... Wrocławskie archiwa 

wczoraj i dziś, którą można było obejrzeć na Rynku we Wrocławiu w dniach 31 sierpnia - 14 września 

2012 r. Dla gości spoza Wrocławia cztery wrocławskie archiwa: Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 

Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia oraz Instytutu 

Pamięci Narodowej, Oddziału we Wrocławiu udostępniły swe zbiory i magazyny umożliwiając ich 

zwiedzenie. Dla chętnych zorganizowana została również wycieczka z przewodnikiem, pozwalająca 

poznać Ostrów Tumski i Rynek. Dzięki inicjatywie wrocławskich organizatorów program Zjazdu po raz 

pierwszy wzbogacony został o ofertę cieszących się wielkim zainteresowaniem warsztatów 
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szkoleniowych oraz o warsztaty na temat międzynarodowych projektów digitalizacyjnych. 

VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich przebiegł bardzo sprawnie i obfitował                       

w niezwykle bogatą ofertę programową, na którą złożyły się dwie sesję plenarne (inauguracyjne                 

i zamykająca) oraz 19 paleni tematycznych. Uczestnicy mieli możliwość poznać się bliżej i wymienić 

doświadczeniami w czasie spotkania towarzyskiego po inauguracji Zjazdu oraz w czasie uroczystego 

bankietu we Wrocławskim Centrum Kongresowym mieszczącym się w kompleksie Hali Stulecia. 

Wrocławscy organizatorzy Zjazdu Powszechnego zatroszczyli się o patronat medialny Telewizji 

Polskiej oraz Polskiej Agencji Prasowej, dzięki czemu na bieżąco ukazywały się w mediach doniesienia 

o obradach i towarzyszących im wydarzeniach. W trakcie kolejnych trzech dni z inicjatywy' 

wrocławskich organizatorów wydany był „Kurier Archiwalny”, pierwsza w historii zjazdów 

powszechnych jednodniówka, ułatwiająca orientację w bogatym programie Zjazdu, zawierająca 

wywiady i relacje z wydarzeń mających miejsce w jego trakcie. 

W dniach 7-8 września 2012 r. w Archiwum Państwowym we Wrocławiu obradował XIV 

Krajowy Zjazd Delegatów SAP, współorganizowany przez Zarząd Oddziału SAP we Wrocławiu. Jego 

obrady poprowadziła jako przewodnicząca prezes Oddziału SAP we Wrocławiu i przewodnicząca 

komitetu Organizacyjnego VI PZAP, dr Lucyna Harc. 

Podstawową formą działalności Oddziału w mijającej kadencji były zebrania naukowe. 

Większość z nich miała miejsce w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego we Wrocławiu.              

W okresie sprawozdawczym odbyło się 18 zebrań: 

• 28 września 2012 r. - zebranie podsumowujące VI Powszechny Zjazd Archiwistów 

Polskich, w czasie którego przedstawiona została przez prezes Oddziału informacja na temat 

XIV Krajowego Zjazdu Delegatw SAP, wyników wyborów do władz Stowarzyszenia oraz 

przyjętych zmian w Statucie SAP, a w części merytorycznej dr Hanna Krajewska, dyrektor 

Archiwum Polskiej Akademii Nauk i prezes Polskiego Towarzystwu Archi walnego, zdała 

relację z wizyty w archi wuch polonijnych Australii  
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i Nowej Zelandii oraz z udziału w XVII Międzynarodowym Kongrasie Archiwalnym                    

w Brisbane w Australii w sierpniu 2012 r.; 

• 13 grudnia 2012 r. - uroczyste posiedzenie Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich we 

Wrocławiu z udziałem Kazimierza Jaroszka, prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 

oraz dr Andrzeja Biernata, Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Prezes 

SAP wręczył dyplom członka honorowego Helenie Kułdo, która tę zaszczytna godność 

otrzymała na wniosek Zarządu Oddziału SAP we Wrocławiu od XIV Krajowego Zjazdu 

Delegatów SAP w dniu 8 września 2012 r. Życzenia świąteczno-noworoczne złożyli Kazimierz 

Jaroszek, dr Lucyna Harc i z dr Andrzej Biernat. W części merytorycznej spotkania prezes SAP 

omówił kondycję Stowarzyszenia i nakreślił plan działań SAP w kadencji 2012-2017; 

• 28 lutego 2013 r. - zebranie sprawozdawcze połączone z wykładem mgr Rolanda Kipera             

nt. „The Wiki Archives Project. Wiedza archiwalna dla wszystkich”; 

• 6 czerwca 2013 r. - zebranie połączone ze zwiedzaniem Archiwum Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego i wykładem mgr Rafała Nowakowskiego nt. „Archiwum 

UMWT) - idea i przebieg budowy, stan wyposażenia, warunki lokalowe. Archiwum na tle 

innych archiwów samorządowych”; 

• 3 października 2013 r. - zebranie połączone z wykładem dr Pawła Markowskiego                           

nt. „Technologie chemicznego niszczenia cyfrowych nośników danych LiquiDATA”; 

• 18 grudnia 2013 r. - zebranie świąteczne połączone ze zwiedzaniem Archiwum Państwowego 

we Wrocławiu i wykładem dr Janusza Gołaszewskiego, dyrektora AP Wrocław, nt. „Archiwum 

Państwowe we Wrocławiu - kierunki działania, plany i zamierzenia”; 

• 14 lutego 2014 r. - zebranie sprawozdawcze połączone z wykładem dr Wojciecha Woźniaka, 

dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, nt. „Dokumentacja elektroniczna jako materiał 

archiwalny”; 

• 12 czerwca 2014 r. - zebranie połączone ze zwiedzaniem Archiwum Miejskiego Wrocławia          

i wykładem prof. dr hab. Rościsława Żerelika, dyrektora Archiwum, nt. „Archiwum Miejskie 

Wrocławia - podstawy prawne działalności, zakres gromadzenia, adaptacja nietypowego 

obiektu na potrzeby archiwalne, wyposażenie”; 

• 2 października 2014 r. - zebranie połączone z wykładem Adama Banieckiego nt. „Standaryzacja 

w archiwach historycznych na świecie a archiwa polskie (na wybranych przykładach)”;  
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• 17 grudnia 2014 r. - zebranie świąteczne połączone z wykładem Joanny Dardzińskiej                  

nt. „Czakram na Świdnickiej - opowieść o Pomarańczowej Alternatywie”; 

• 12 lutego 2015 r. - zebranie sprawozdawcze połączone z wykładem mgr Marty 

Brandt-Raszewskiej nt. „Przesłanki legalności udostępnienia danych osobowych w pracy 

archiwisty”; 

• 9 października 2015 r. - uroczyste zebranie okazji 50-lecia Stowarzyszenia 

Archiwistów Polskich oraz Oddziału SAP we Wrocławiu z udziałem prof. dr hab. 

Krzysztofa Stryjkowskiego, wiceprezesa SAP, który wręczył odznaki honorowe SAP dr Janinie 

Pasławskiej i dr Romanowi Stelmachowi oraz przybliżył działalność Stowarzyszenia na 

przestrzeni minionych 50 lat istnienia i działalności; 

• 16 grudnia 2016 r. - zebranie świąteczne połączone z wykładem dr hab. Tomasza 

Przerwy zatytułowanym .,0 sportach zimowych na Śląsku przed 1945 r.”; 

• 18 lutego 2016 r. - zebranie sprawozdawcze połączone z wykładem mgr Elżbiety 

Billing nt. „Zmiany w prawie archiwalnym”; 

• 5 maja 2016 r. - zebranie połączone ze zwiedzaniem Archiwum Archidiecezjalnego we 

Wrocławiu oraz wykładem ks. prof. dr hab. Józefa Patera nt. „Archiwum Archidiecezjalne           

i  Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu - działalności, zakres gromadzenia i zasady 

udostępniania”; 

• 28 w'rześnia 2016 r. - zebranie połączone z wykładem dr Rafała Nowakowskiego nt. 

„Wdrażanie EZD w Urzędzie Marszałkowskim - geneza, przebieg, stan i wyzwania”; 

• 15 grudnia 2016 r. - zebranie świąteczne połączone z wykładem dr Joanny Hytrek- Hryciuk 

zatytułowanym „Święta w Breslau”; 

• 2 lutego 2017 r. - zebranie sprawozdawcze połączone z wykładem dr Marka Konstankiewicza    

z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nt. „Aktualne problemy 

polskiego prawa archiwalnego”. 

W okresie sprawozdawczym ważną formą aktywności Oddziału była organizacja wyjazdowych 

warsztatów archiwalnych: kilkudniowych, zagranicznym warsztatów wiosennych oraz jednodniowych 

w
r
arsztatów

r
 jesiennych. Cieszyły się one niezwykłą popularnością wśród członków oddziału i osób 

zaprzyjaźnionych z wrocławskim środowiskiem archiwalnym. 

W kadencji 2012-2017 zorganizowane zostały 3 kilkudniowe wiosenne zagraniczne warsztaty 

archiwalne:  
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• warsztaty archiwalne pt.: „Archiwa - współczesne centra wiedzy i informacji (na przykładzie 

austriackich archiwów historycznych i bieżących). Koncepcje, projekty, realizacje                           

i doświadczenia”, zrealizowane w Wiedniu, Góttweig i Melku (Austria), w dniach 30 kwietnia - 

4 maja 2014 r„ w czasie których miały miejsce wizyty w: Haus-, Hof- und Staaatsarchiv w 

Wiedniu, w International Atomie Energy Agency, w tym w the Archives and Records 

Management Section, w Archiwum Opactwa Benedyktyńskiego w Góttweig oraz Archiwum 

Opactwu Benedyktyńskiego w Melku - w warsztatach uczestniczyły 43 osoby; 

• warsztaty archiwalne pt.: „Rola i zadania archiwów narodowych-państwowych i archiwów Unii 

Europejskiej - podobieństwu i różnice na przykładzie Archiwum Narodowego Belgii                      

i Archiwum Parlamentu Europejskiego” zrealizowane w Brukseli, Brugii i Gandawie (Belgia), 

w dniach 3-7 czerwca 2015 r. - wizyty w: siedzibie Komisji Europejskiej i w Parlamencie 

Europejskim oraz w Muzeum Bitwy pod Waterloo - w warsztatach uczestniczyły 39 osób; 

• warsztaty archiwalne pt.: „Archiwa Bawarii - projekty, realizacje i doświadczenia w zakresie 

zabezpieczania, ochrony i udostępniania zbiorów” odbyte w Monachium, Norymberdze                

i Bambergu (Niemcy), w dniach 28 kwietnie 2017 - 3 maja 2017 r. - wizyty w: Głównym 

Bawarskim Archiwum Państwowym w Monachium (Bayerische Hauptstsaatsarchiv) oraz          

w Archiwum Archidiecezjalnym w Bambergu - w warsztatach uczestniczyły 35 osób. 

W kadencji 2012-2017 zorganizowanych zostało 5 jednodniowych jesiennych wyjazdowych 

warsztatów archiwalnych, których celem było nawiązanie bliższych kontaktów i współpracy                      

z archiwistami z innych ośrodków w kraju i w sąsiadujących z Dolnym Śląskiem archiwach czeskich i 

niemieckich, wymiana doświadczeń i zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania problemów'                

w opracowaniu i udostępnianiu zasobu archiwalnego: 

• warsztaty archiwalne zrealizowane w dniu 27 października 2012 r. w Muzeum i 

Archiwum KL Gross-Rosen w Rogoźnicy, na Zaniku Książ oraz w kompleksie podziemnym     

w Osowce - uczestniczyło 39 osób; 

• warsztaty archiwalne w dniu 19 października 2013 r. odbyte w Powiatowym 

Archiwum Państwowym w Semily (Czechy) - uczestniczyło 45 osób; 

• warsztaty archiwalne w dniu 18 października 2014 r. przeprowadzoane w Archiwum 

Państwowym w Kaliszu - uczestniczyło 35 osób;  
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• warsztaty archiwalne w dniu 24 października 2015 r. zorganizowane w Archiwum 

Diecezjalnym Biskupstwa w Górlitz, w Gómołużyckiej Bibliotece Naukowej oraz  

              w Muzeum Śląskim w Górlitz (Niemcy) - uczestniczyły 43 osoby; 

• warsztaty archiwalne w dniu 22 października 2016 r. odbyte w Archiwum 

Państwowym w Opolu - uczestniczyło 37 osób. 

W kadencji 2012-2017 Zarząd Oddziału podjął decyzję o organizacji i współorganizacji 

szkoleń i konferencji szkoleniowych, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i wysoką 

frekwencją. Były to: 

• warsztaty szkoleniowe: „Techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami z klientem                       

w archiwum. Efektywna komunikacja w archiwum” - warsztaty odpłatne, poprowadzone przez 

trenera Jacka Urbańskiego we Wrocławiu, w dniu 23 stycznia 2013 r. -uczestniczyło 14osób; 

• konferencja szkoleniowa „Między tradycyjną a cyfrową archiwizacją - dokumentacja                         

w archiwum zakładowym w okresie przejściowym”, zorganizowana we Wrocławiu, w dnia               

6 listopada 2014 r. - uczestniczyło w niej 6 wykładowców', 8 organizatorów oraz 86 

uczestników wnoszących opłatę konferencyjną (konferencja zorganizowana                                      

z dofinansowaniem w ramach dotacji celowej SAP). 

Członkowie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddziału we Wrocławiu w okresie 

sprawozdawczym brali udział czynny z referatami i bierny - jako słuchacze, w krajowych konferencjach 

archiwalnych. Kontynuowana była ponadto nawiązana w poprzedniej kadencji bliska współpraca                  

z archiwistami niemieckimi ze Stowarzyszenia Archiwistek i Archiwistów Saksonii w ramach 

Niemieckiego Stowarzyszenia Archiwistek i Archiwistów. Prezes Oddziału, dr Lucyna Harc, 

uczestniczyła w Zjazdach Archiwistów Saksonii, które odbywały się w 2013 r. w Zwickau. a w 2015 r. 

w Chemnitz, uczestnicząc w ich trakcie w dyskusjach panelowych. W 2017 r. prezes Oddziału 

uczestniczyła ponadto w Zjeździe Archiwistów Czeskich w Libercu, wygłaszając referat i biorąc udział 

w dyskusji panelowej na zakończenie Zjazdu. 

W okresie sprawozdawczym udało się w dalszym ciągu unowocześniać formy komunikacji 

pomiędzy Zarządem Oddziału a członkami Oddziału. Tradycyjną pocztową a przy tym kosztowną 

formę zawiadamiania o zebraniach i innych wydarzeniach udało się zastąpić formą zawiadamiania 

elektronicznego. 101 spośród 115 członków oddziału otrzymuje obecnie zaproszenia na zebrania za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, a do 14 osób wysyłane są zaproszenia w tradycyjnej papierowej 

formie za pośrednictwem poczty. Wprowadzone oszczędności, jak również środki wypracowane przez 

Zarząd Oddziału dzięki zorganizowaniu konferencji nt. dokumentacji elektronicznej, pozwoliły na 

sfinansowanie wszystkich jednodniowych jesiennych warsztatów archiwalnych oraz na dofinansowanie 

w latach 2012-2017 kilkudniowych, zagranicznych wiosennych warsztatów archiwalnych. 

W dniu 8 sierpnia 2016 r. drogą pisemną Kazimierz Jaroszek, Prezes Stowarzyszenia 

Archiwistów Polskich, zwrócił się do wszystkich zarządów oddziałów SAP o uregulowanie kwestii 

siedzib oddziałów SAP do prowadzenia działalności statutowej, informując o konieczności zawarcia 
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umów na wynajem powierzchni (pomieszczeń). Stosowny wzór umowy wraz z informacjami 

szczegółowymi Zarząd Oddziału SAP we Wrocławiu otrzymał 23 lutego 2017 r. Niezwłocznie podjęte 

zostały rozmowy w tym zakresie przez Zarząd Oddziału z dr Januszem Gołaszewskim, Dyrektorem 

Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Kwestia formalnego uregulowania siedziby wrocławskiego 

Oddziału SAP jest w toku negocjacji. Do dnia zebrania sprawozdawczo-wyborczego nie udało się 

doprowadzić do podpisania stosownej umowy. Sfinalizowanie rozmów i uregulowanie kwestii dalszego 

korzystania przez Oddział z adresu korespondencyjnego i możliwości odbywania zebrań w' Archiwum 

Państwowym we Wrocławiu będzie zadaniem dla Zarządu Oddziału wybranego na kadencję 

2017-2020. 

  


