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Protokół z trzeciego posiedzenia Komitetu Programowo-Naukowego VIII Powszechnego 

Zjazdu Archiwistów Polskich w Łodzi 7-9 września 2022 

 

W dniu 18 czerwca 2021 na zaproszenie przewodniczącego KPN dr Pawła Pietrzyka 

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych odbyło się drugie zebranie Komitetu 

Programowego VIII PZAP. Ze względu na pandemię Covid19 zebranie odbyło się w formie 

zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM. 

Uczestnikami spotkania byli członkowie KPN oraz moderatorzy bloków 

tematycznych VIII PZAP.  

Program zebrania 

1. Otwarcie obrad – przewodniczący KPN 

2. Informacja o stanie organizacji Zjazdu – przewodniczący KO 

3. Zakończenie uzgodnień nad sesjami plenarnymi otwarcia i zamknięcia Zjazdu  

4. Prezentacja odezwy Zjazdowej w sprawie zgłaszania referatów – sekretarze KP i 

moderatorzy bloków tematycznych 

5. Wybór moderatora sesji posterowej i projekt na zgłoszenia posterów. 

6. Wolne wnioski 

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący KPN P. Pietrzyk poinformował o przygotowaniu odezwy zjazdowej, że 

będzie w dalszej części procedowana. Wskazał też, iż na tym posiedzeniu należy zatwierdzić 

organizację sesji plenarnych. 

 

Ad. 2 

Piotr Zawilski przewodniczący Komitetu Organizacyjnego przedstawił stan organizacji 

zjazdu. Wskazał na potrzebę wykonania zestawienia liczby sal na posiedzenia zjazdu, aby je 

zarezerwować. 

Przedstawił sprawę zamówienia lokalu na „Bal Archiwistów”. Po dyskusji uznano, że 

względu na pandemie Covid19 obecnie nie można stwierdzić jaka będzie frekwencja na 

Zjeździe i też na balu. Dlatego KO zbierze oferty z hotelu Vienna House Andel's, który ma 

możliwość sal 300/500/800 osób, a także grupy hoteli Toya i Hilton oraz Łódzkiego 

Towarzystwa Kredytowego. Sprawa rezerwacji sal zostanie rozpatrzona jesienią 2021 roku. 

Przewodniczący KO przedstawił również logo VIII PZAP. Symbolika nawiązuje do otwartej 

księgi oraz wiosła symbolizującego miasto Łódź (wiosło w herbie miasta) a także do 

Archiwum (pióro wiosła przedstawia literę A – jak archiwalia). 

Ponadto P. Zawilski przedstawił pomysł na organizację w trakcie zjazdu festiwalu filmów 

archiwalnych. KO pracuje nad taką imprezą. 

 

Ad. 3 

Uzgodniono, iż sesje plenarne otwarcia i zamknięcia będą dzielić się na części. 

Sesja otwarcia dzielić będzie się na dwie części: Zjazd odtworzą wystąpienia Naczelnego 

Dyrektora Archiwów Państwowych na temat stanu archiwów i archiwistyki w Polsce. Drugie 

wystąpienie zostanie przedstawione przez reprezentanta łódzkiego środowiska archiwalno-

historycznego. Po przerwie kawowej sesja plenarna będzie zawierała dwa wystąpienia gości 

zagranicznych, którzy zostaną zaproszeni personalnie na VIII PZAP. Referaty dotyczyć mają 

stanu, kierunków rozwoju stowarzyszeń archiwalnych na świecie. KPN wskazał, że 

zaproszenia zostaną skierowane do prezesów stowarzyszeń, aby oni sami lub członkowie 

zarządów tych organizacji przygotowali wykłady zjazdowe. Prezes SAP K.Jaroszek 
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zapewnił, iż SAP pokryje koszt pobytu gości, a Naczelny Dyrektora Archiwów Państwowych 

P. Pietrzyk stwierdził, iż koszt podróży gości zagranicznych (referentów) przejąć NDAP. 

 

Sesja plenarna zamknięcia zjazdu (dzień trzeci) podzielona zostaje na dwa posiedzenia. Na 

początku odbędzie się panel, w trakcie którego moderatorzy bloków tematycznych 

przedstawią podsumowania obrad paneli tematycznych z drugiego dnia zjazdu. 

Następnie w drugiej części zaprezentowane zostaną 3 lub 4 wykłady zamówione u uznanych 

autorytetów z zakresu archiwistyki i historii. Tematem przewodnim wykładów ma być etos i 

etyka zawodowa. Zaproponowano, aby zwrócić się z propozycjami wykładów na ten temat 

do Władysława Stępniaka (były prezes SAP i NDAP w latach 2010-2016), prof. Krzysztofa 

Mikulskiego (prezes PTH, przewodniczący Rady Archiwalnej, UMK Toruń), prof. 

Krzysztofa Skupieńskiego (UMCS Lublin), a także do etyka/filozofa z Uniwersytetu 

Łódzkiego. 

Stanowić to ma element dyskusji wywołanej na V Krajowym Sympozjum Archiwalnym 

„Etos zawodu archiwisty”. Przewodniczący KPN P. Pietrzyk postawił problem, czy kodeks 

etyczny powinien być przygotowany na zjazd czy też dopiero zjazd powinien być początkiem 

prac nad takim dokumentem. Prezes SAP K. Jaroszek poinformował, iż rozesłał pismo w 

sprawie stworzenia kodeksu etycznego archiwalnego do oddziałów SAP. Odpowiedzi ze 

środowiska SAP będą zbierane do 30 września. 

W trakcie dyskusji podniesiono też, że Międzynarodowa Rada Archiwalna pracuje aktualnie 

nad nową wersją kodeksu etyki archiwalnej. Że prace MRA będą zaprezentowane w końcu 

roku lub w 2022 roku. 

Poruszono w trakcie dyskusji, że etyka archiwalna będzie wypływać w każdym z bloków 

tematycznych. E. Borodij (dyrektor Centrum Edukacji Archiwalnej SAP) stwierdził, iż nie 

można sobie wyobrazić prawidłowego wartościowania dokumentacji bez postępowania 

etycznego. 

Uzgodniono, że ten blok wystąpień wokół etyki będzie dobrą podstawą do dyskusji po 

zjeździe na temat kodeksu etycznego archiwistów w Polsce, nie tylko w środowisku SAP, ale 

wszystkich stowarzyszeń i środowisk działających na polu archiwalnym w kraju. 

 

Na koniec postanowiono, że na zakończenie zjazdu zabierze głos Naczelny Dyrektor 

Archiwów Państwowych, który podsumuje obrady. 

 

 

Ad. 4.  

Sekretarze W. Nowosad i Paweł Gut przedstawili opracowane w okresie między 

posiedzeniami KPN przez wąski komitet (przewodniczący KPN, sekretarze, moderatorzy 

bloków) odezwy ogólne i tematyczne, stanowiące zaproszenie dla środowiska do zgłaszania 

referatów w trakcie paneli bloków tematycznych.  

Po zreferowaniu dokumentów uzgodniono, iż członkowie KPN do poniedziałku 21 czerwca 

wniosą uwagi i wąski komitet dopracuje na ich podstawie teksty odezw i je prześle do 

ostatecznej akceptacji do 28 czerwca. 

W trakcie dyskusji przedstawiono także nową koncepcje końcówki dnia drugiego – bloków 

tematycznych. Ostatnia seria paneli czterech bloków tematycznych zostanie skrócona o 1,5-2 

godziny i od godz. 17.00 do 18.30 uczestnicy paneli tematycznych spotkają się na wspólnym 

posiedzeniu, na którym nastąpi podjęcie dyskusji o wspólnych aspektach wynikających z 

poszczególnych bloków.  

Ponadto zaproponowano, że można też zorganizować w tym czasie też niewielki panel „Silva 

rerum”, na którym zostaną zaprezentowane 2-3 wykłady, które nie znalazły miejsca w 

blokach tematycznych, a wzbudziły zainteresowanie KPN. 
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Ks. Prof. Robert Kufel dodał, iż Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych jest 

zainteresowane udziałem w każdym z bloków tematycznych z wystąpieniem. 

 

Ad. 5 

W nawiązaniu do propozycji „sesji posterowej” przedstawionej na poprzednim zebraniu KPN 

uznano, że ten zakres zjazdu musi posiadać odrębnego moderatora. Jego rolę zaproponowano 

Pani prof. Marlenie Jabłońskiej z UMK, która przyjęła funkcję. Przedstawiła ona pogląd na 

organizację tego bloku wystąpień. Iż można przyjąć do 40 wystąpień posterowych, z których 

część może powstać z propozycji wystąpień, które nie zmieściły się w blokach tematycznych, 

ale też zaproszenie jest też ogólne, dla referentów, którzy chcieli przedstawić swoje 

osiągnięcia/poglądy/badania w formie posterów. Tematyka ma nawiązywać do hasła zjazdu 

lub też tematów bloków. 

Uzgodniono, że autorzy muszą dostarczyć tekst i ilustracje na postery, a organizatorzy zjazdu 

opracują postery graficznie i je wydrukują (zachowanie jednolitości szaty graficznej itd.). 

Ponadto do programu zjazdu włączony będzie folder z informacjami o posterach. 

Każdy z autorów posteru otrzyma też możliwość wygłoszenia komunikatu (10-15 min.) przy 

posterze dla publiczności. Zaproponowano, że te wystąpienia będą miały miejsce w trakcie 

przerw kawowych. 

Prof. M. Jabłońska opracuje także odezwę na temat posterów, która zostanie włączona do 

odezw ogólnej i tematycznych. 

 

 

Ad. 6 Wolne wnioski 

Dotąd zgłoszono 5 propozycji warsztatów (patrz protokół zebrania KPN z 30.04.2021):  

1. Ustalanie kwalifikacji archiwalnej 

2. Czasopisma archiwalne 

3. Konserwacja archiwaliów 

4. Warsztaty edukacji archiwalnej „aby nas widziano i słuchano” 

5. Warsztaty EZD RP 

 

W trakcie zebrania wskazano na nową propozycję warsztatu: „Jak przygotować Archiwum 

Zakładowe do kontroli” 

Ustalono, że członek KPN E. Borodij zbierze propozycje tematów warsztatów i uzgodni ich 

organizację. 

 

 

Szczecin, 18.06.2021.   Protokół sporządził  

Paweł Gut 

Sekretarz KP 

 


