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Protokół z Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SBP w dn. 20.06.2017 r.  

 

W dniu 20 czerwca 2017 r. odbyło się w siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie 

posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP. Obecni byli członkowie Prezydium: Sylwia 

Błaszczyk, Barbara Budyńska, Mirosława Majewska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska,  

Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni:  Małgorzata Dargiel-Kowalska, Joanna Golczyk, Marta 

Lach, Anna Grzecznowska, Elzbieta Zaborowska. 

 

Porządek obrad obejmował: 

1. Otwarcie posiedzenia, zatwierdzenie porządku obrad 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium ZG SBP w dniu 7 kwietnia 2017 r. 
3. Informacja o działaniach ZG SBP w okresie kwiecień – czerwiec 2017, w tym działalność 

wydawnicza (E. Stefańczyk, M. Lach) 
4. Kongres IFLA 2017 – stan przygotowań: 

a) organizacja wolontariatu (J. Golczyk) 
b) pakiet dla wolontariuszy (A. Grzecznowska) 
c) materiały dla uczestników i na stoisko SBP (A. Grzecznowska) 
d) ceremonia otwarcia, wystąpienia przedstawicieli SBP (E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-

Jarzyńska) 
e) Bulwar Bibliotek (J. Pasztaleniec-Jarzyńska) 
f) Wystąpienia w ramach Expo Pavilion (E. Stefańczyk) 

5. Jubileusz 100-lecia SBP (E. Stefańczyk) 
a) Projekt programu 
b) Film dokumentalny o SBP 
c) Koncert okolicznościowy 
d) Publikacje – monografia, Kronika, bibliografia wydawnictw SBP 
e) Nagroda MKiDN dla SBP 
f) Odznaczenia i medale 

6. Przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów 2017 
a) Projekty sprawozdań za kadencję 2013-2017 (B. Budyńska, S. Błaszczyk, M. Przybysz, 

M. Majewska) 
b) Przebieg wyborów w strukturach SBP (E. Stefańczyk, S. Błaszczyk) 
c) Relacje przewodniczących Komisji Zjazdowych: 

- Komitet Programowy, założenia do programu działania SBP na lata 2017-2021 (B. 
Budyńska) 
- Komisja ds. Statutu SBP (S. Błaszczyk) 
- Komisja ds. gromadzenia i analizowania wniosków (M. Majewska) 
- Komitet Organizacyjny (E. Stefańczyk) 

7. Sytuacja finansowa, granty (A. Grzecznowska) 
8. Realizacja Tygodnia Biblioteka 2017 – wstępne podsumowanie przebiegu, konkurs na 

najciekawszą akcję, powołanie Komisji Konkursowej (przedstawiciele okręgów) 
Sprawy różne 

 

Ad.1  

Posiedzenie otworzyła i prowadziła przewodnicząca SBP, kol. E. Stefańczyk. Zebrani przyjęli 

proponowany porządek obrad. 
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Ad.2 

Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 7 

kwietnia 2017 r.  

 

Ad. 3 

Kol. Elżbieta Stefańczyk omówiła najważniejsze działania ZG SBP w okresie kwiecień-

czerwiec 2017, w tym:  

- opinie i wystąpienia SBP do właściwych ministerstw, władz samorządowych 

- współpracę z bibliotekami i innymi instytucjami (BP w Dzielnicy Praga-Południe m.st. 

Warszawy, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, IDIiB 

UW) 

- konkursy (Tydzień Bibliotek 2017, Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016, Bibliotekarz Roku 

2016) 

- realizację działań w ramach programów operacyjnych i innych (granty, dotacje) 

- Analizę Funkcjonowania Bibliotek 

- patronaty 

Szczegółowy materiał dostępny w Biurze ZG SBP. 

 

Ad. 4 

a) Kol. J. Golczyk, koordynator ds. wolontariatu Kongresu IFLA 2017, poinformowała, 

że zarejestrowanych i potwierdzonych jest 341 wolontariuszy. Są wśród nich osoby z 

zagranicy. Dla wolontariuszy wykupione zostanie podstawowe ubezpieczenie NNW w 

TU Warta.  

b) Dyrektor Biura ZG SBP A. Grzecznowska przedstawiła, co SBP zapewnia 

wolontariuszom: kamizelki i torby wraz z notesem, długopisem, mokrymi 

chusteczkami, brelokiem z latarką. Dla osób nocujących w domu studenckim 

zakupione zostaną: naczynia i sztućce jednorazowe, kubki ceramiczne, papier 

toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci, kawa, herbata, cukier, woda. 

c) SBP będzie miało swoje stoisko podczas Kongresu, jako współorganizator 

otrzymaliśmy 50% zniżki. Na stoisku będą wystawione materiały promocyjne SBP, 

jak i polskich bibliotek. 

d) Podczas ceremonii otwarcia wystąpią przedstawiciele wszystkich współorganizatorów 

Kongresu, w tym Przewodnicząca SBP E. Stefańczyk. 
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e) Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska odpowiedzialna za Bulwar Bibliotek poinformowała, że 

do czerwca zgłosiło się ok. 30 bibliotek z Polski, które zaprezentują swoje działania w 

formie roll-upów. 

f) Kol. E. Stefańczyk poinformowała, że istnieje możliwość krótkich wystąpień poza 

programem Kongresu, w części wystawowej Expo Pavilion. Będzie się tam 

prezentowało SBP (projekt „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”), 

FRSI, IK. 

 

Ad. 5 

a) Obchody centralne Jubileuszu 100-lecia SBP odbędą się 20 października 2017 r. w 

Bibliotece Narodowej. Program uroczystości obejmuje: wystąpienie Przewodniczącej 

SBP, referat Z. Gruszki „Ludzie, czasy, wydarzenia. Praca Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich na rzecz środowiska zawodowego bibliotekarzy w świetle 

opinii jego współtwórców.”, prezentację filmu dokumentalnego o SBP, wystąpienia 

zaproszonych gości, wręczenie odznaczeń, koncert muzyki klasycznej. Rozpoczęcie 

uroczystości planowane jest na godz. 11.00. 

b) Reżyser A. Sapija kończy już prace nad filmem dokumentalnym o SBP. Materiał 

zostanie zaprezentowany pod koniec czerwca br. 

c) Uroczystości jubileuszowe zakończy koncert okolicznościowy muzyki klasycznej. 

Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się Sekcja Fonotek ZG SBP. 

d) Publikacje szykowane w związku z Jubileuszem SBP: monografia pt. „Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich. Przeszłość i teraźniejszość 1917-2017” (red. J. Konieczna); 

Kronika SBP (red. M. Przybysz), Monografia wydawnictw SBP (red. M. Przybysz) 

e) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uzyskało, na wniosek Przewodniczącego 

Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. Doroczną Nagrodę 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to nagroda finansowa w wysokości 

40 tys. zł brutto. Uroczyste ogłoszenie laureatów odbędzie się 30 czerwca w 

Łazienkach Królewskich w Warszawie. 

f) W związku z Jubileuszem, SBP występuje do MKiDN z wnioskami o odznaczenia 

resortowe i państwowe dla zasłużonych członków. Wpłynęła już część wniosków (ze 

struktur SBP), kolejne wnioski są opracowywane. 

 

Ad.6 
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a) Do końca czerwca br. do Biura ZG SBP wpłyną projekty sprawozdań za kadencję 

2013-2017 z działalności ZG SBP, struktur SBP, sekcji, komisji i zespołu ZG SBP 

oraz sprawozdanie finansowe 

b) Wybory w strukturach, zgodnie z harmonogramem przygotowań do KZD 2017, trwają 

do 30 czerwca br. Do Biura ZG SBP sukcesywnie napływają informacje o składach 

zarządów i delegatach wybranych na KZD. 

c) Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w dniach 20-21 października 2017 r. w 

Bibliotece Narodowej w Warszawie (rozpoczęcie o godz. 16.00). Rejestracja za 

pomocą formularza na portalu sbp.pl będzie możliwa od lipca br. Odpłatność dla 

delegatów wynosi: 600 zł z noclegiem (Hotel Logos) i 450 zł bez noclegu. Cena 

zawiera akredytację, materiały zjazdowe, publikacje SBP, dwa obiady, uroczystą 

kolację, serwisy kawowe. Z opłaty zwolnieni są członkowie ZG SBP, członkowie 

honorowi oraz przewodnicząca sekcji, komisji i zespołu. 

Trwają prace Komitetu Programowego oraz Komisji: ds. Statutu i ds. gromadzenia i 

analizowania wniosków. Po zakończonych wyborach w okręgach  przewodniczący 

komisji poproszą o przesłanie wniosków i ustaleń z poszczególnych zjazdów 

okręgowych.  

 

Ad. 7 

Sprawozdanie finansowe za okres styczeń-maj 2017 r. omówiła kol. M. Majewska. Widoczna 

jest równowaga wpływów i wydatków. Cały czas odnotowywany jest spadek sprzedaży 

książek i czasopism. Wzrosły przychody  z organizacji konferencji i warsztatów. 

Dyrektor Biura ZG SBP dr A. Grzecznowska zauważyła, że rok 2017 jest wyjątkowy pod 

względem wydatków (Kongres IFLA, Jubileusz, KZD). Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska 

zaapelowała, aby w odpowiedzialny sposób zastanowić się, gdzie jesteśmy w stanie szukać 

oszczędności. 

 

Ad. 8 

Zakończył się Tydzień Bibliotek 2017, który trwał w dniach 8-15 maja br. Biblioteki w całej 

Polsce organizowały różnorodne przedsięwzięcia promujące czytelnictwo, skierowane do 

osób z różnych grup wiekowych. Relacje z przebiegu tegorocznej edycji można śledzić na 

portalu sbp.pl w serwisie poświęconym programowi TB. DO 30 czerwca br. przyjmowane są 

zgłoszenia do konkursu na najciekawszą akcję zorganizowana w ramach Tygodnia Bibliotek. 

Na laureatów czekają nagrody książkowe. Podobnie jak w latach ubiegłych, realizacja 
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programu Tydzień Bibliotek uzyskała dofinansowanie z programu MKiDN „Promocja 

czytelnictwa”. 

 

Ad. 9 

W sprawach różnych poruszono sprawę Oddziału SBP w Jeleniej Górze. Po odkryciu 

nieprawidłowości w finansach prowadzonych przez oddział i podejrzeniach o malwersacje 

finansowe jakich dopuścił się skarbnik Oddziału, Zarząd Oddziału SBP w Jeleniej Górze 

złożył zawiadomienie do prokuratury i podjął decyzję o rozwiązaniu Oddziału SBP w Jeleniej 

Górze. Jak zauważyła kol. S. Błaszczyk decyzję taką może podjąć Zarząd Okręgu, powstała 

natomiast wątpliwość, czy Oddział może zostać rozwiązany, jeśli jest stroną w postępowaniu.  

Ustalono, że sprawą powinien zająć się Okręgowy Sąd Koleżeński we Wrocławiu. Kol. J. 

Pasztaleniec-Jarzyńska zaapelowała, aby w okręgach i oddziałach była rozdzielność władzy, 

w ten sposób możliwa będzie kontrola i wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości.  

   

Kol. E. Stefańczyk zakończyła obrady. 

 

 

 

 


