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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica KONOPCZYŃSKIEGO Nr domu 5/7 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-335 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-608-28-23

Nr faksu E-mail finanse@sbp.pl Strona www sbp.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-03-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00077517800000 6. Numer KRS 0000081477

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU BIBLIOTEKARSTWA, UMACNIANIE 
POZYTYWNEGO WIZERUNKU
ZAWODU ORAZ INTEGRACJA ŚRODOWISKA, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
1) UDZIAŁ W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI I PRAKTYKI BIBLIOTECZNEJ ORAZ 
INFORMACYJNEJ W
POLSCE,
2) POPULARYZOWANIE DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI BIBLIOTEK, 
BIBLIOTEKOZNAWSTWA
ORAZ DYSCYPLIN POKREWNYCH,
3) ZAPEWNIANIE DOSTĘPU BIBLIOTEKARZY DO RÓŻNYCH FORM 
KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO,
4) INTEGROWANIE ŚRODOWISKA ZAWODOWEGO ORAZ BUDOWANIE 
PRESTIŻU I SZACUNKU
SPOŁECZNEGO DLA ZAWODU BIBLIOTEKARZA.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Sylwia Błaszczyk Członek Prezydium TAK

Joanna Pasztaleniec-
Jarzyńska

Przewodniczący TAK

Marzena Przybysz Członek Prezydium TAK

Barbara Budyńska Sekretarz Generalny 
Zarządu Głównego

TAK

Andrzej Jagodziński Członek Zarządu TAK

Dariusz Florek Członek Zarządu TAK

Joanna Chapska Członek Zarządu TAK

Bożena Chlebicka-
Abramowicz

Skarbnik Zarządu 
Głównego

TAK

Krzysztof Dąbkowski Wiceprzewodniczący 
Zarządu

TAK

Małgorzata Furgał Wiceprzewodnicząca 
Zarządu

TAK

Joanna Potęga Członek Zarządu TAK

Rozalia Podgórska Członek Zarządu TAK

Zbigniew Gruszka Członek Zarządu TAK

Sławomir Jach Członek Zarządu TAK

Żaneta Kubic Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Witold Przybyszewski Członek TAK

Maciej Waltoś Członek TAK

Marian Butkiewicz Przewodniczący TAK

Jolanta Szewczak Wiceprzewodnicząca TAK

Marzena Łykowska Członek TAK

Teresa Milewska Członek TAK

Grażyna Rurowicz Członek TAK

Joanna Szymczak-Ryczel Członek TAK

Krzysztof Taciak Członek TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1) PROWADZENIE RÓŻNYCH FORM SZKOLENIA I DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO
2) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ W ZAKRESIE CZASOPISM 
FACHOWYCH, KSIĄŻEK I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH
3) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA PORTALU INTERNETOWYM
4) ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH
5) PREZENTOWANIE OPINII CZŁONKÓW I ORGANÓW STOWARZYSZENIA W 
SPRAWACH DOTYCZĄCYCH BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ 
ORAZ W SPRAWACH PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK WOBEC ORGANÓW 
WŁADZY, ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO, A TAKŻE WOBEC INNYCH ORGANIZACJI I 
STOWARZYSZEŃ
6) PROPAGOWANIE WIEDZY O ROLI KSIĄŻKI, BIBLIOTEK I OŚRODKÓW 
INFORMACJI NAUKOWEJ ORAZ ZADANIACH BIBLIOTEKARZY I 
PRACOWNIKÓW INFORMACJI NAUKOWEJ W SPOŁECZEŃSTWIE, W 
SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ PODAWANIE INFORMACJI W ŚRODKACH 
MASOWEGO PRZEKAZU
7) WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POLITYCZNYMI I SPOŁECZNYMI, A 
ZWŁASZCZA Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK W 
KRAJU I ZA GRANICA ORAZ ZE STOWARZYSZENIAMI TWÓRCZYMI W 
SPRAWACH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA 
ŚRODOWISKA
8) INICJOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU UMOCNIENIE WIĘZI 
PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK I OŚRODKÓW INFORMACJI NAUKOWEJ W 
ŚRODOWISKU
9) ŚCISŁA WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W SPRAWACH 
OCHRONY INTERESÓW ORAZ WARUNKÓW PRACY I PŁACY BIBLIOTEKARZY 
ORAZ PRACOWNIKÓW INFORMACJI NAUKOWEJ
10) WSPÓŁUDZIAŁ W OPRACOWYWANIU STRUKTURY ORAZ 
PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADR DLA 
BIBLIOTEK I OŚRODKÓW INFORMACJI NAUKOWEJ
11) UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW ORAZ WYMIANA INFORMACJI I 
DOŚWIADCZEŃ Z POKREWNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI ZA 
GRANICA
12) PRZEDSTAWIANIE OPINII O PRZYDATNOŚCI ZAWODOWEJ I 
SPOŁECZNEJ KANDYDATÓW - CZŁONKÓW SBP NA STANOWISKA 
KIEROWNICZE W BIBLIOTEKACH I OŚRODKACH INFORMACJI NAUKOWEJ, 
A TAKŻE W SPRAWACH OBSADZANIA TYCH STANOWISK
13) OPINIOWANIE I ZGŁASZANIE WNIOSKÓW W SPRAWACH ODZNACZEŃ, 
NAGRÓD PAŃSTWOWYCH, RESORTOWYCH I INNYCH DLA CZŁONKÓW 
STOWARZYSZENIA
14) ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
15) PROPAGOWANIE I PRZESTRZEGANIE ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ
16) INICJOWANIE I PROWADZENIE AKCJI NA RZECZ BIBLIOTEK I 
OŚRODKÓW INFORMACJI NAUKOWEJ

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Sekcje, komisje, zespoły problemowe:

W 2017 r. funkcjonowały:
Komisja ds. Edukacji Informacyjnej
Komisja Nowych Technologii
Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów
Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
Komisja Zarządzania i Marketingu
Sekcja Bibliotek Muzycznych
Sekcja Bibliotek Naukowych
Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
Sekcja Bibliotek Publicznych
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Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
Sekcja Fonotek
Zespół ds. Bibliografii Regionalnej
Zespół ds. Archiwum Biura ZG SBP
Rada Programowa Wydawnictwa SBP

Działalność wydawnicza:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest wydawcą fachowych periodyków rejestrujących i 
upowszechniających intelektualny dorobek zarówno bibliotekarstwa polskiego, jak i zagranicznego. 
Większość z nich posiada wieloletnią tradycję. Do czasopism tych należą:
„Przegląd Biblioteczny”, kwartalnik, ukazuje się od 1927 r., red. naczelna prof. dr hab. Elżbieta Barbara 
Zybert
„Bibliotekarz”, miesięcznik, ukazuje się od 1929 r., red. naczelna Elżbieta Stefańczyk
„Zagadnienia Informacji Naukowej”, półrocznik, ukazuje się od 1962 r., red. naczelna prof. dr. hab. 
Barbara Sosińska-Kalata
„Poradnik Bibliotekarza”, miesięcznik, ukazuje się od 1949 r., red. naczelna Jadwiga Chruścińska

Stowarzyszenie dysponuje wyspecjalizowanym wydawnictwem przygotowującym do druku również 
pozycje książkowe. Publikacje ukazują się w seriach wydawniczych:
„Biblioteki – Dzieci  -Młodzież”
„Nauka – Dydaktyka – Praktyka”
„Propozycje i Materiały”
„FO-KA”
„Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”
„Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”
„Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia”

W 2017 r. Stowarzyszenie wydało łącznie 23 tytuły. Czasopisma ukazywały się regularnie.

Działalność edukacyjno-szkoleniowa w 2017 r.
Konferencje:
„Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych - nowe wyzwania”, 30-31 maja 2017 r., 
Bydgoszcz 
36. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP „Bibliografie regionalne - w 
kręgu historii i współczesności”, 20-21 czerwca 2017 r., Gdańsk
XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych „Muzyczne skarby bibliotek – proweniencja, 
problematyka, promocja” (Wrocław, 20-22.11)
VII Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Archiwizacja – ratunek dla zabytków fonograficznych” 
(Wrocław, 20-22.11)
seminarium z cyklu „Czytanie łączy pokolenia” pt. „Bibliotekarstwo polskie u progu odzyskania 
niepodległości: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917-2017”, 1.12. 

Warsztaty:
„Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” - biblioterapia II stopnia, 8-9 lutego 
2017 r., Warszawa,
„Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży: O wyruszaniu w drogę, 
spotkaniach i przemianach”, 10 marca 2017 r., Warszawa
„Nauka przez zabawę - czyli gry w bibliotece”, 21 marca 2017 r., Warszawa
„Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutować o książkach?”, 28 marca 2017 r., Warszawa
„Cyberbezpieczeństwo - jak zadbać o bezpieczeństwo komputera, użytkowników i własne”, 7 kwietnia 
2017 r., Warszawa
„Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” (biblioterapia II stopnia, 20-21 kwietnia 
2017 r., Warszawa); „Literatura, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne” (biblioterapia III stopnia, 5-
6 czerwca 2017 r., Warszawa)
„Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece”, 21-22 czerwca 2017 r., 
Warszawa
„Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” – biblioterapia II stopnia (Warszawa, 
24-25.10); „Literatura jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne” – biblioterapia III stopnia (12-13.12, 
Warszawa)
Social media w bibliotece (27.10, Radom 28.11, Warszawa)
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Książka elektroniczna w świecie interaktywnych i mobilnych technologii (7.12, Warszawa)

Konkursy SBP
W 2017 r. zrealizowano:
XIV edycję „Tygodnia Bibliotek”, który odbywał się pod hasłem „Biblioteka? Oczywiście”. Jest to 
ogólnopolski program promujący czytelnictwo oraz służący umacnianiu pozytywnego wizerunku 
bibliotekarza w świadomości społecznej.
VIII edycję konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”. Konkurs ma na celu popularyzację działań 
bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz 
aktywizację bibliotek w promowaniu dobrej książki.
VI edycję konkursu „Bibliotekarz Roku”. 
Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego – służy promocji w środowisku bibliotekarskim 
autorów, których dzieła mają istotne znaczenie dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej i 
informacyjnej.

Medale i odznaczenia
W 2017 r. przyznano 2 Medale „Bibliotheca Magna Perennisque”, 48 medali „W dowód uznania” oraz 
40 Honorowych Odznak SBP. 

Współpraca zagraniczna
Kongres IFLA 2017 we Wrocławiu, odbył się w dniach 19-25.08., obok SBP współorganizatorami  ze 
strony polskiej byli Biblioteka Narodową i Miasto Wrocław. SBP zorganizowało nabór i pracę 
wolontariuszy (Joanna Golczyk koordynatorem prac 260 wolontariuszy z 40 krajów); zainicjowało 
projekt stypendiów MKiDN dla uczestników z Polski w IFLA; przygotowało publikacje: Polish Librarians’ 
Association (redakcja Anna Grzecznowska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska) oraz Librarians in Poland 
(pod redakcją Barbary Budyńskiej); wydało specjalny numer Przeglądu Bibliotecznego pod redakcją 
prof. Barbary Elżbiety Zybert, który był rozdawany uczestnikom Kongresu na stoisku SBP. Wśród ok. 
240 wygłoszonych referatów znalazło się 20 prezentacji z Polski, w tym dwie Stowarzyszeniowe: Joanny 
Pasztaleniec-Jarzyńskiej: Polish Librarians’ Association Supporting Libraries in Changing Societal 
Environment oraz Aleksandry Sztajerwald: Librarian makes friendship with people with autism. SBP 
było współorganizatorem wycieczek dla uczestników IFLA do 17 bibliotek województw: śląskiego, 
dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego (nadzór Elżbiety Stefańczyk); przygotowało Bulwar Bibliotek 
– prezentację działalności polskich bibliotek w formie roll-upów (odpowiedzialna Joanna Pasztaleniec-
Jarzyńska); promowało materiały informacyjne polskich bibliotek na stoisku SBP na terenie Hali 
Stulecia, a także współpracowało z bibliotekami wrocławskimi i z BUW (koło SBP) w organizacji 
konferencji satelickich towarzyszących Kongresowi. SBP zadbało także o promocję Kongresu: utworzyło 
specjalną stronę poświęconą Kongresowi gdzie zamieszczano także relacje z przebiegu Kongresu (B. 
Budyńska, wspierana przez innych członków Stowarzyszenia) oraz galerię i relacje - reportaże 
podsumowujące Kongres. W ocenie uczestników i przedstawicieli IFLA Kongres we Wrocławiu uzyskał 
bardzo wysoką ocenę realizacji. 
udział S. Błaszczyk w warsztatach (5-7.07., Madryt) dot. projektu Global Vision Discussion (projekt IFLA 
mający na celu zebranie za pomocą ankiet opinii o najważniejszych wyzwaniach bibliotek, które będą 
miały wpływ na określenie kierunków działań IFLA w najbliższej przyszłości); SBP spopularyzowało 
ankietę wśród bibliotekarzy polskich i zainicjowało  tłumaczenie na j. polski, co ułatwiło jej wypełnienie. 
Na podstawie zebranych ankiet ze 190 krajów, w tym Polski, IFLA opracowało raport Global Vision. 
Warsztaty „Global Vision” przeprowadzono ponadto w Warszawie i Katowicach, 
udział przedstawicieli Sekcji Bibliotek Muzycznych w Kongresie IAML (Ryga, czerwiec),  przewodniczący 
Sekcji, Stanisław Hrabia został wybrany prezydentem IAML, 
udział M. Gomułki w pracach zespołu ds. polskiej edycji międzynarodowego programu rzecznictwa dla 
bibliotek IAP (International Advocacy Programme IFLA, Program AGENDA 2030); w dn. 23-24 listopada 
przeprowadzone zostały w Katowicach warsztaty (we współpracy z Ośrodkiem Informacji ONZ), 
udział w projekcie IFLA Library Map of the Word (zebranie i przekazanie danych dot. polskich bibliotek), 

wyjazd J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej do bibliotek czeskich (finansowany przez Instytut Książki), 11-14.12. 

Portal sbp.pl
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich prowadzi ogólnopolski portal bibliotekarski sbp.pl, który jest 
podstawowym kanałem informacji i komunikacji ze środowiskiem bibliotekarskim. W 2017 roku, 
główne prace redakcji portalu obejmowały: 
obsługę e-sklepu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w tym uruchomienie narzędzi umożliwiających 
zamawianie e-booków, elektronicznych artykułów z czasopism wydawanych przez SBP,
prowadzenie profilu na facebooku i twitterze, 
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wydawanie newslettera, 
współudział w organizacji i promocji warsztatów organizowanych przez SBP, 
kontynuowanie kampanii promocyjnej portalu (ulotki,  banery)
prowadzenie serwisu Tydzień Bibliotek 2017
uruchomienie i prowadzenie strony poświęconej Jubileuszowi 100-lecia SBP.

Inne ważne wydarzenia w 2017 r.:
Jubileusz 100-lecia SBP, odbył się w dniu 20.10. w Warszawie, w siedzibie BN. W uroczystości 
uczestniczyli m.in.: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński, 
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, dyrektorzy wielu 
bibliotek, bibliotekarze – członkowie SBP, księgarze, wydawcy, przedstawiciele firm od lat 
współpracujący z SBP. Patronat honorowy nad jubileuszem objął Prezydent RP, Andrzej Duda, a na 
czele Komitetu Honorowego stanął minister Piotr Gliński. Podczas uroczystości najbardziej zasłużonym 
członkom Stowarzyszenia wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i stowarzyszeniowe. SBP 
zostało uhonorowane Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a także Złotym Medalem 
Senatu RP.  Zaprezentowany został także film w reżyserii Andrzeja Sapiji Bibliotekarze. Sto lat SBP. Z 
okazji Jubileuszu SBP wydało publikację monograficzną Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
Przeszłość i teraźniejszość1917-2017 - pracę zbiorową pod red. prof. dr. hab. Jadwigi Koniecznej, 
opracowało zakładkę na portalu www.sbp.pl poświęconą Jubileuszowi, gdzie zamieszczono m.in. 
kalendarium wydarzeń jubileuszowych, obchodzonych w całym kraju.  
W związku z obchodami jubileuszowymi członkowie ZG SBP uczestniczyli w uroczystościach 
jubileuszowych organizowanych przez struktury terenowe SBP. 
W roku Jubileuszu 100-lecia SBP, na wniosek Przewodniczącego Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich 
Bibliotek Publicznych, Stowarzyszenie otrzymało Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Uroczyste ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród odbyło się 30 czerwca w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie. 
Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich odbył się w dniach 20-21 października 
2017 r. w Warszawie. Podczas obrad dokonano m.in. podsumowania kadencji 2013-2017, wyboru 
władz SBP na kadencję 2017-2021. Nową przewodniczącą Stowarzyszenia została Joanna Pasztaleniec-
Jarzyńska (okręg mazowiecki). Zarząd Główny ukonstytuował się w następującym składzie: Małgorzata 
Furgał – wiceprzewodnicząca ZG (okręg wielkopolski), Krzysztof Dąbkowski – wiceprzewodniczący ZG 
(okręg warmińsko-mazurski), Barbara Budyńska – Sekretarz Generalny ZG (okręg mazowiecki), Bożena 
Chlebicka-Abramowicz – Skarbnik ZG (okręg mazowiecki), Sylwia Błaszczyk – członek ZG ds. okręgów 
(okręg śląski), Marzena Przybysz – członek ZG ds. sekcji, komisji, zespołów problemowych (okręg 
mazowiecki); pozostali członkowie Zarządu Głównego SBP: Joanna Chapska (okręg lubelski), Dariusz 
Florek (okręg zachodniopomorski), Zbigniew Gruszka (okręg mazowiecki), Sławomir Jach (okręg 
lubuski), Andrzej Jagodziński (okręg podkarpacki), Żaneta Kubic (okręg małopolski), Rozalia Podgórska 
(okręg dolnośląski), Joanna Potęga (okręg mazowiecki). Przewodniczącym GKR został dr Marian 
Butkiewicz (okręg lubelski), a GSK Maria Bochan (okręg wielkopolski). 
Krajowy Zjazd Delegatów przyjął 5 uchwał dot.: przyznania godności Członka Honorowego SBP (dla 
Marii Bochan - Piła, Marii Brykczyńskiej – Warszawa, dr Katarzyny Janczewskiej-Sołomko – Warszawa, 
dr Danuty Koniecznej – Olsztyn, Elżbiety Stefańczyk – Warszawa, prof. Jacka Wojciechowskiego – 
Kraków); przyjęcia zmian w Statucie SBP; nowelizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na 
lata 2010-2021; przyjęcia Programu działania SBP na lata 2017-2021; przyjęcia Regulaminów Zarządu 
Głównego SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego).
ZG SBP realizował 8 grantów. Dzięki środkom finansowym uzyskanym z MKiDN kontynuowano prace 
związane z Analizą Funkcjonowania Bibliotek, wydawaniem miesięcznika ”Poradnik Bibliotekarza” (z 
Programu „Czasopisma”), realizacją projektu na najciekawszą akcję czytelniczą w ramach Tygodnia 
Bibliotek, (z „Programu Kultura Cyfrowa” ), digitalizacją czasopisma „Bibliotekarz” i „Poradnik 
Bibliotekarza” oraz rozbudową Archiwum Cyfrowego SBP. Ze środków uzyskanych z MNiSW 
zrealizowano badania źródeł fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych, a także 
wydano numer specjalny „Przeglądu Bibliotecznego”, w jęz. angielskim. Duże znaczenie miało 
dofinansowanie ministra kultury i dziedzictwa narodowego na organizację Kongresu IFLA, a także na 
realizację konkursu Bibliotekarz Roku. 
Program Analiza Funkcjonowania Bibliotek prowadzony przez SBP od 2010 r. obejmuje biblioteki 
naukowe, pedagogiczne i publiczne. Do 2014 r. finansowany był ze środków FRSI, a także z grantu 
pozyskanego z w ramach programu MKiDN Obserwatorium Kultury „Obserwatorium bibliotek: analiza 
funkcjonowania bibliotek”; od 2015 r. do 2017 r. realizowany wyłącznie ze środków tego programu. 
Kontynuacja projektu badawczego w latach 2013-2014, a następnie w latach 2015-2017 obejmowała 
wdrożenie narzędzi badawczych pozwalających w sposób obiektywny, zgodny z międzynarodowymi 
standardami na zdiagnozowanie i monitorowanie zmian zachodzących w funkcjonowaniu bibliotek 
publicznych i pedagogicznych we wszystkich obszarach ich działania, zwłaszcza oferowanych usług na 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

300

1000

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

poziomie najmniejszych bibliotek gmin wiejskich, a także na poziomie regionalnym, lokalnym i 
ogólnopolskim.. W 2017 r., w trzecim roku wdrażania metody systematycznej obserwacji i oceny 
funkcjonowania bibliotek publicznych oraz pedagogicznych (dane za 2016 r.), w badaniu uczestniczyło 
2099 bibliotek publicznych oraz 31 bibliotek pedagogicznych.
Opracowana przez Zespół roczna analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek  publicznych i 
pedagogicznych została opublikowana w serwisie internetowym projektu w postaci tabel w MS Excel a 
wybrane dane w postaci infografik. W roku 2017 opublikowano również zbiorcze analizy wybranych 
wskaźników funkcjonalności  bibliotek publicznych za lata 2012-2016 ilustrujące rozwój projektu.
W ramach prac eksperckich podjęto następujące działania: przekazano projekt roboczy normy ISO 
11620:2014 dot. wskaźników funkcjonalności bibliotek do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do 
ustanowienia (opublikowana w listopadzie 2017), opracowano i udostępniono w serwisie 
internetowym projektu poradnik poświęcony interpretacji danych statystycznych i wskaźników oraz 
wyników analiz „Analiza i interpretacja danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności w projekcie 
Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych”. We współpracy z Dolnośląską Biblioteka Publiczną 
opracowano raport pt. „Zmiany w funkcjonowaniu bibliotek w latach 2012-2016 na przykładzie 
województwa dolnośląskiego”. Opracowano wyniki badań prowadzonych w bibliotekach dolnośląskich 
pt. Analiza wyników badania satysfakcji użytkowników.
Tłumaczenie normy nt. badania wpływu bibliotek (2016), było podstawą prac grupy roboczej zajmującej 
się konceptualizacją badania społecznego i ekonomicznego wpływu bibliotek. Raport końcowy z tych 
prac opisuje metodologię i narzędzia zalecane do wykorzystania w badaniach i wskazuje na potrzebę 
podjęcia takich badań w Polsce oraz wskazuje się, że zebrane i opracowane materiały potwierdzają 
znaczenie takich badań dla pogłębionego monitorowania i diagnozowania kondycji bibliotek. 
Ważnym środkiem promocji badań efektywności bibliotek i źródłem informacji dla bibliotekarzy o 
metodologii badań i stosowanych narzędziach był serwis internetowy projektu AFB. Przeprowadzono 
szkolenia online administratorów merytorycznych z bibliotek publicznych i pedagogicznych. 
Opracowano filmy instruktażowe dla dyrektorów bibliotek publicznych i pedagogicznych nt. metod 
prowadzenia analizy danych biblioteki. Prowadzono działania promocyjne, np. podczas Konferencji 
Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, 
Konferencji Dyrektorów Akademickich Szkół Polskich oraz w „Bibliotekarzu”.
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

różnego rodzaju formy 
wsparcia dla 
środowiska 
bibliotekarskiego oraz 
rozpowszechnianie 
czytelnictwa. 
PREZENTOWANIE 
OPINII CZŁONKÓW I 
ORGANÓW 
STOWARZYSZENIA W 
SPRAWACH 
DOTYCZĄCYCH 
BIBLIOTEKARSTWA I 
INFORMACJI 
NAUKOWEJ, 
PROPAGOWANIE 
WIEDZY O ROLI KSIĄŻKI, 
BIBLIOTEK, 
WSPÓŁPRACA Z 
ORGANIZACJAMI 
POLITYCZNYMI I 
SPOŁECZNYMI,
INICJOWANIE 
PRZEDSIĘWZIĘĆ 
MAJĄCYCH NA CELU 
UMOCNIENIE WIĘZI 
PRACOWNIKÓW 
BIBLIOTEK I 
OŚRODKÓW 
INFORMACJI 
NAUKOWEJ W 
ŚRODOWISKU, 
WSPÓŁUDZIAŁ W 
OPRACOWYWANIU 
STRUKTURY ORAZ 
PROGRAMÓW 
KSZTAŁCENIA I 
DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO KADR

94.12.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

PROWADZENIE 
RÓŻNYCH FORM 
SZKOLENIA I 
DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO DLA 
BIBLIOTEKARZY: 
"Biblioterapia w 
procesie rozwijania 
kompetencji 
czytelniczych”, 
„Niekonwencjonalne 
metody wspierania 
czytelnictwa dzieci i 
młodzieży: O 
wyruszaniu w drogę, 
spotkaniach i 
przemianach”, „Nauka 
przez zabawę - czyli gry 
w bibliotece”, 
„Aktywne formy pracy z 
czytelnikiem - Jak 
dyskutować o 
książkach?”, 
"Cyberbezpieczeństwo 
- jak zadbać o 
bezpieczeństwo 
komputera, 
użytkowników i 
własne”, "Biblioterapia 
w procesie rozwijania 
kompetencji 
czytelniczych” 
(biblioterapia II stopnia, 
„Literatura, jako 
narzędzie 
terapeutyczne i 
edukacyjne” 
(biblioterapia III 
stopnia), 
„Wykorzystywanie 
nowych technologii do 
pracy z dziećmi w 
bibliotece”, "Social 
media w bibliotece", 
"książka elektroniczna 
w świecie 
interaktywnych i 
mobilnych technologii"

85.59.B

Druk: MPiPS 9



kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI 
WYDAWNICZEJ W 
ZAKRESIE CZASOPISM 
FACHOWYCH, KSIĄŻEK I 
MATERIAŁÓW 
POMOCNICZYCH. 
Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich 
jest wydawcą 
fachowych periodyków 
rejestrujących i 
upowszechniających 
intelektualny dorobek 
zarówno 
bibliotekarstwa 
polskiego, jak i 
zagranicznego. 
Większość z nich 
posiada wieloletnią 
tradycję. Do czasopism 
tych należą: „Przegląd 
Biblioteczny”, 
kwartalnik, 
„Bibliotekarz”, 
miesięcznik, 
„Zagadnienia Informacji 
Naukowej”, półrocznik, 
„Poradnik 
Bibliotekarza”, 
miesięcznik.

58.11.Z

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI 
WYDAWNICZEJ W 
ZAKRESIE CZASOPISM 
FACHOWYCH, KSIĄŻEK I 
MATERIAŁÓW 
POMOCNICZYCH. 
Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich 
jest wydawcą 
fachowych periodyków 
rejestrujących i 
upowszechniających 
intelektualny dorobek 
zarówno 
bibliotekarstwa 
polskiego, jak i 
zagranicznego. 
Większość z nich 
posiada wieloletnią 
tradycję. Do czasopism 
tych należą: „Przegląd 
Biblioteczny”, 
kwartalnik, 
„Bibliotekarz”, 
miesięcznik, 
„Zagadnienia Informacji 
Naukowej”, półrocznik, 
„Poradnik 
Bibliotekarza”, 
miesięcznik.

58.14.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,211,452.47 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,208,287.96 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 999,611.22 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 429.19 zł

e) Pozostałe przychody 3,124.10 zł

0.00 zł

684,836.67 zł

246,673.96 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 368,776.17 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,587.79 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 931,510.63 zł
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212,743.82 zł

18,901.13 zł

72,623.50 zł

64,507.72 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 907,577.88 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -188,409.35 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 93,178.09 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,587.79 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,313,737.39 zł 3,587.79 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,396,697.31 zł 0.00 zł

906,433.13 zł 3,587.79 zł

0.00 zł

653.54 zł

0.00 zł

9,953.41 zł 0.00 zł

1 dofinansowanie członkom Stowarzyszenia uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 
zawodowe

3,587.79 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

10.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

9.0 etatów

237.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

6,344.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

260.00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

260.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,192,735.04 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

530,710.75 zł

530,710.75 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 662,024.29 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

1,192,735.04 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 548,993.85 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 643,741.19 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

374.15 zł

0.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Interaktywne warsztaty 
informatyczne dla 
mieszkańców Rzeszowa w 
wieku 50+

przełamywaniu barier 
związanych z nowymi 
technologiami

Prezydent miasta Rzeszowa 22,150.00 zł

2 Konkurs im. Andrzeja 
Wojtkowskiego dla 
bibliotekarzy województwa 
wielkopolskiego

uhonorowanie wielkopolskich 
bibliotekarzy za wybitne 
osiągnięcia w pracy zawodowej 
oraz za dorobek naukowy w 
dziedzinie bibliotekarstwa i 
bibliotekoznawstwa

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

10,000.00 zł

3 Konkurs na najlepszą 
bibliotekę w powiecie 
bielskim

poprawa funkcjonowania i 
konkurencyjności usług 
poszczególnych placówek 
bibliotecznych

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej 10,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, 
Bożena Chlebicka-Abramowicz

/ 12.07.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Kultura Cyfrowa promocja czytelnictwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

170,600.00 zł

2 Obserwatorium promocja czytelnictwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

88,000.00 zł

3 Zjazd IFLA organizacja międzynarodowego 
zjazdu bibliotekarzy IFLA

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

145,000.00 zł
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