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Instytut Historii UPH w Siedlcach 

Archiwum Państwowe w Siedlcach 

 

 

Reforma administracji PRL w latach 1972-1975.  

Aspekty ustrojowe, kancelaryjne i archiwalne 
 

 

 

Sekretariat Konferencji serdecznie dziękuje za zainteresowanie przedsięwzięciem i przesłanie 

zgłoszeń udziału w nim. Niestety, w związku z podjętymi przez Uczelnię i Archiwa 

Państwowe środkami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii 

koronawirusa postanowiliśmy – pozostawiając pierwotny termin – zmienić format 

wydarzenia: konferencja odbędzie się zatem w piątek 18 września 2020 r. w trybie online 

przy użyciu technologii zdalnego dostępu w aplikacji Google Meet. Do czynnego udziału 

w konferencji niezbędny będzie dostęp do Internetu i kamery internetowej z mikrofonem oraz 

konto w Google. Link do udziału w wydarzeniu prześlemy czynnym uczestnikom w 

pierwszych dniach września br. Planujemy również transmisję konferencji w sieci. 

 

Zmiana formuły oznacza, że rezygnujemy z opłaty konferencyjnej.  

 

Program konferencji znajdą Państwo poniżej. Prosimy o przygotowanie wystąpień na maks. 

20 minut. Pełne artykuły, po przejściu procedury recenzyjnej, zostaną opublikowane w 

jednym z numerów tematycznych przyszłorocznego (2021) XVIII tomu „Wschodniego 

Rocznika Humanistycznego” – czasopisma znajdującego się na liście Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego (20 pkt.). Termin nadsyłania artykułów: 31.10.2020. Należy je 

przesłać na adres: dariusz.magier@uph.edu.pl  

 

Jakiekolwiek pytania i wątpliwości organizacyjne chętnie wyjaśnią sekretarze konferencji: 

mgr Małgorzata Nikoniuk, email: malgorzata_kijewska@wp.pl  

mgr Damian Sitkiewicz, email: damian.sitkiewicz@archiwozofia.com  

 

Z poważaniem 

Sekretariat Konferencji 
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Program konferencji 

 

10.00 – otwarcie konferencji 

 

1. Panel (godz. 10.10 – 11.50) 

 

dr Andrzej Wróbel (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim)  

Kształtowanie się wojewódzkich władz PZPR, administracji samorządowej i państwowej 

województwa piotrkowskiego – wybrane zagadnienia 

 

mgr Damian Sitkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)  

Reforma terenowych organów administracji państwowej w latach 1972-1975 r. Przyczyny, 

założenia 

 

mgr Małgorzata Nikoniuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 

Kompetencje wojewódzkiej i gminnych rad narodowych w świetle reformy administracyjnej z 

lat 1972-1975. Realizacja założeń w praktyce województwa bialskopodlaskiego 

 

mgr Jarosław Ważny (Uniwersytet Warszawski) 

Gra w oczko, czyli 21 tygodników dla 21 województw 

 

2. Panel (godz. 11.50 – 13.30) 

 

dr hab. Patryk Pleskot (Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu, IPN Warszawa) 

Zamieszanie w resorcie. Wpływ reformy administracyjnej z 1975 r. na funkcjonowanie 

wojewódzkich struktur SB na przykładzie Komendy Stołecznej MO 

 

mgr Konrad Majchrzyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)  

Organizacja partyjna województwa lubelskiego w czasach reformy 1975 roku 

 

mgr Paweł Orłowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)  

Zależności pomiędzy administracją państwową a instancjami partyjnymi na przykładzie 

województwa bialskopodlaskiego w latach 1975-1989 

 

mgr Barbara Bielaszka-Podgórny (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) 

Narastanie akt Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie (1975-1989) 

w świetle obowiązujących przepisów kancelaryjnych 



 

 

 

3. Panel (godz. 13.30 – 15.15) 

 

dr hab. Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Siedlcach; Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach)  

Dokumentacja komunistycznej nomenklatury w województwie siedleckim. Próba 

systematyzacji i statystyki 

 

dr Hadrian Ciechanowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)  

Zmiany w organizacji urzędów wojewódzkich od 1990 roku na przykładzie Urzędu 

Wojewódzkiego w Toruniu) 

 

mgr Paweł Fiktus (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu)  

Wprowadzenie mienia komunalnego w 1988 roku – preludium do reaktywacji samorządu 

terytorialnego w Polsce 

 

mgr Adrian Talarek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 

Częstochowie)  

Zagadnienia kancelaryjno-archiwalne jednostek organizacyjnych w latach 1975-1998 w 

województwie częstochowskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


