
Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 25.09.2017 r.  

 

W dniu 25 września 2017 r. odbyło się w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie 

posiedzenie Zarządu Głównego SBP. W obradach udział wzięli członkowie ZG: Sylwia 

Błaszczyk, Barbara Budyńska, Marian Butkiewicz, Andrzej Dąbrowski, Joanna Golczyk, 

Elżbieta Grzelakowska, Andrzej Jagodziński, Mirosława Majewska, Krzysztof Marcinowski, 

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Michał Rogoż, Elżbieta Stefańczyk oraz 

zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska, Małgorzata Hołodowicz, 

Marta Lach, Elżbieta Zaborowska. 

 

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Elżbieta Stefańczyk.  

 

Porządek obrad ZG obejmował: 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP w dn. 7.04.2017 

2. Działalność Zarządu Głównego w okresie czerwiec – wrzesień 2017 (E. Stefańczyk) 

3. IFLA WLIC 2017 – podsumowanie (E. Stefańczyk) 

- warsztaty IFLA Global Vision (S. Błaszczyk) 

4. Stan przygotowań do Jubileuszu 100-lecia SBP (E. Stefańczyk) 

5. Krajowy Zjazd Delegatów SBP 2017: 

a) Omówienie wyników wyborów w strukturach terenowych (E. Stefańczyk) 

b) Prace Komisji ds. Statutu (S. Błaszczyk) 

c) Prace Komisji ds. Uchwal i Wniosków (M. Majewska) 

d) Projekt Programu działania SBP na lata 2017-2021 (B. Budyńska) 

e) Podsumowanie realizacji Strategii SBP w latach 2013-2017 (J. Pasztaleniec-

Jarzyńska) 

f) Rekomendacje Kapituły godności Członka Honorowego SBP (E. Stefańczyk) 

g) Sprawy organizacyjne (E. Stefańczyk, A. Grzecznowska) 

6. Sytuacja finansowa (A. Grzecznowska) 

7. Stan realizacji grantów 2017 (A. Grzecznowska): 

a) Tydzień Bibliotek 2017  

b) Obserwatorium Bibliotek: Analiza Funkcjonowania Bibliotek (J. Pasztaleniec-

Jarzyńska) 

c) Wydawanie Poradnika Bibliotekarza w 2017 r. 

d) Kultura Cyfrowa 2017  

e) Źródła do badań fonotek 

f) Numer specjalny Przeglądu Bibliotecznego 

g) Wydanie publikacji „Oswajanie/rozumienie świata – czyli o pracy z książką i 

czytelnikiem” 

8. Podsumowanie kadencji Zarządu Głównego SBP 2013-2017 (E. Stefańczyk) 



Ad.1 

Przyjęto jednogłośnie protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego w dn. 7.04.2017.  

 

Ad. 2 

W okresie czerwiec-wrzesień 2017 odbyły się 4 warsztaty, trwa rejestracja na kolejne. SBP 

przygotowywało opinie w sprawie odwołań dyrektorów bibliotek (m.in. w Nowych 

Ostrowach, Klembowie). Kontynuowano współpracę z bibliotekami (BN, Pedagogiczną 

Biblioteką Wojewódzką w Warszawie, Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Praga-Południe, 

WiMBP w Gdańsku), instytutami informacji naukowej (UŁ, UW) oraz partnerami (MPLC, 

IBUK). W omawianym okresie SBP objęło patronatem 12 imprez (konferencji, konkursów 

itp.). Współpraca zagraniczna obejmowała głównie kontakty z IFLA i prace organizacyjne 

związane z Kongresem IFLA 2017 we Wrocławiu. 

 

Ad. 3 

Kol. E. Stefańczyk dokonała podsumowania Kongresu IFLA, który odbywał się w dniach 

19-25 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu pod hasłem Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo. Do 

Wrocławia przyjechało ok. 3 tysiące bibliotekarzy z ok. 120 państw. Wzięli oni udział w 248 

sesjach poświęconych najważniejszym problemom bibliotekarstwa. Uzupełnieniem głównego 

programu były wykłady, prezentacje, warsztaty oraz stoiska firm komercyjnych działających 

na rzecz bibliotek. Polskie biblioteki miały szansę specjalnego zaprezentowania swoich 

dokonań dzięki przestrzeni wystawowej Bulwar Bibliotek, zorganizowanej przez SBP, a także 

na stoisku Stowarzyszenia (które było jedynym polskim stanowiskiem wystawowym) oraz 

poprzez prezentacje na sesjach.  

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, wspólnie z Biblioteką Narodową i Miastem 

Wrocław, było głównym organizatorem Kongresu. Przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk 

współprzewodniczyła Polskiemu Narodowemu Komitetowi Kongresu IFLA Wrocław 2017, 

prace Komitetu wspierały także kol. kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska i Barbara Budyńska. 

W trakcie Kongresu kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska wygłosiła referat „Polish Librarians’ 

Association Supporting Libraries in the Changing Societal Environment”, w sesji poświęconej 

stowarzyszeniom bibliotekarskim (Library Associations In Solidarity with Civil Society – 

Management of Library Associations). Podczas sesji odbywających się w ramach Expo 

Pavilion, Aleksandra Sztajerwald przedstawiła projekt „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą 

z autyzmem” realizowany przez SBP w 2016 r. we współpracy z Fundacją Synapsis (tytuł 

prezentacji: Librarian makes Friendship with People with Autism). Do udziału w Expo 



Pavilion SBP zaprosiło ponadto Instytut Książki (wystąpienie Krzysztofa Koehlera „A 

Library - the Best Investment”) oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

(wystąpienie Agnieszki Koszowskiej „Robots and Tablets in Your Library”).  

Oddział warszawski SBP i Koło SBP przy Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego byli 

współorganizatorami  konferencji satelickiej „Innovation and the User Experience: Evaluating 

and Implementing Discovery Systems”, która odbyła się w BUW w dn. 16-17 sierpnia 2017 r. 

Struktury SBP były także inicjatorami innej konferencji satelickiej – „Open Access: Action 

Require”, która miała miejsce także w dniach poprzedzających Kongres (16-17 sierpnia) w  

Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. 

SBP wzięło na siebie odpowiedzialność za organizację wolontariatu obsługującego 

Kongres. Koordynatorem ds. wolontariatu została kol. J. Golczyk, członek Zarządu Głównego 

SBP, a wspomagało ją 13 superwizorów, wśród których znalazła się kol. Sylwia Błaszczyk, 

członek ZG. Wybranych zostało 268 wolontariuszy, po raz pierwszy z całego świata. SBP 

odpowiadało za prowadzenie rejestracji i sekretariatu, zakup wyposażenia dla wolontariuszy 

(kamizelki, torby z wyposażeniem), ubezpieczenia NNW, zorganizowanie tańszych noclegów 

w domach akademickich, opracowanie harmonogramu i zakresu ich prac, przeprowadzenie 

szkoleń i inne działania związane z pracą wolontariuszy.  

Wydawnictwo SBP przygotowało publikacje okolicznościowe w języku angielskim, które 

były dystrybuowane na stoisku kongresowym SBP: 

• „The Library Review” - numer specjalny czasopisma „Przegląd Biblioteczny”,  

prezentujący osiągnięcia współczesnego polskiego bibliotekarstwa naukowego,   

• „Libraries in Poland” – charakterystyka stanu i potencjału polskich bibliotek, przede 

wszystkim publicznych,  

• „Polish Librarians’ Association. Knowledge – Experience – Tradition – Modernity” – 

prezentacja obszarów działalności edukacyjno-kulturalnej SBP 

Dla uczestników Kongresu SBP przygotowało także materiały promocyjne (zakładki, ulotki, 

gadżety itp.). Na portalu sbp.pl uruchomiono stronę poświęconą organizacji Kongresu we 

Wrocławiu, z podstawowymi informacjami o programie, imprezach towarzyszących,  

grantach dla bibliotek na udział w Kongresie, wolontariacie, itp. http://www.sbp.pl/ifla2017.  

Na stoisku SBP, oprócz materiałów Stowarzyszenia i bibliotek znalazły się materiały 

promocyjne instytucji i firm współpracujących od lat z SBP (Instytut Książki, FRSI, MPLC, 

Sygnity, MOL, MURATOR EXPO).  

Znaczący udziału Stowarzyszenia w realizacji Kongresu był możliwy dzięki środkom 

pozyskanym z MKiDN, we współpracy z Biblioteka Narodową.  

http://www.sbp.pl/ifla2017


Z inicjatywy SBP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał stypendia 

konferencyjne bibliotekarzom z bibliotek publicznych, aby umożliwić im udział w 

tegorocznym Kongresie IFLA. Stypendia w wysokości 3 tys. zł zostały przeznaczone na 

pokrycie kosztów pełnej opłaty rejestracyjnej, otrzymało je 38 bibliotekarzy.  

 Na portalu sbp.pl ukazywały się codzienne relacje z przebiegu Kongresu oraz galeria 

zdjęć. Kolejny Kongres IFLA odbędzie się w 2018 r. w Malezji. 

Przewodnicząca SBP podziękowała za wzorową organizację wolontariatu kol. J. Golczyk, 

oraz za aktywny udział kol. kol. S. Błaszczyk i M. Przybysz. Natomiast kol. J. Golczyk 

podziękowała za udzielone jej wsparcie ze strony Zarządu Głównego, jak i Biura ZG SBP. 

 

W kolejnej części obrad kol. S. Błaszczyk przeprowadziła warsztaty Global Vision.. Global 

Vision jest programem stworzonym przez IFLA, którego celem jest próba stworzeni wizji nt. 

bibliotek i bibliotekarstwa na najbliższe lata w globalizującym i zmieniającym się świecie, 

gdzie co chwilę wchodzą do użytku nowe technologie. Podczas spotkania uczestnicy 

wypełnili ankiety dot. wizji przyszłości bibliotek, które zostaną przesłane do IFLA. 

 

Ad. 4 

Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się 20 października 2017 r. w Bibliotece 

Narodowej. W programie przewidziane jest wystąpienie Przewodniczącej Elżbiety 

Stefańczyk, prezentacja dra Zbigniewa Gruszki z Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Ludzie, czasy, 

wydarzenia. Praca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz środowiska zawodowego 

bibliotekarzy w świetle opinii jego współtwórców.”, premiera filmu dokumentalnego o SBP 

w reżyserii Andrzeja Sapiji, wystąpienia gości, wręczenie odznaczeń państwowych, 

resortowych oraz stowarzyszeniowych. Uroczystość zakończy koncert Zespołu Muzyki 

Dawnej SABIONETTA pt. „Czego słuchał pan Shakespeare?”. 

Z okazji Jubileuszu ukażą się specjalne publikacje: monografia pt. „Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich – Przeszłość i teraźniejszość 1917-2017”, „Bibliografia wydawnictw 

SBP”.    

Na portalu uruchomiona została podstrona poświęcona Jubileuszowi http://www.sbp.pl/100, 

gdzie zamieszczone są m.in. materiały do pobrania, harmonogram uroczystości w okręgach i 

inne.     

 

Ad. 5 

http://www.sbp.pl/100


a) Do końca czerwca 2017 r. odbywały się zjazdy okręgowe, podczas których dokonano 

wyborów władz na kadencję 2017-2021. Nowymi przewodniczącymi okręgów zostali 

wybrani: 

Okręg dolnośląski – kol. Rozalia Podgórska 

Okręg kujawsko-pomorski – kol. Jolanta Szewczak 

Okręg lubelski – kol. Joanna Chapska 

Okręg lubuski – kol. Dorota Kaczmarek 

Okręg łódzki – kol. Joanna Szymczak-Ryczel 

Okręg małopolski – kol. Żaneta Kubic 

Okręg mazowiecki – kol. Joanna Potęga 

Okręg opolski – kol. Katarzyna Pawluk 

Okręg podkarpacki – kol. Małgorzata Sierżęga 

Okręg podlaski – kol. Małgorzata Rokicka-Szymańska 

Okręg pomorski – kol. Teresa Milewska 

Okręg śląski – kol. Sylwia Błaszczyk 

Okręg świętokrzyski – kol. Anna Godowska 

Okręg warmińsko-mazurski – kol. Krzysztof Dąbkowski 

Okręg wielkopolski – kol. Małgorzata Furgał 

Okręg zachodniopomorski – kol. Małgorzata Bartosik 

b) Kol. S. Błaszczyk przedstawiła propozycje zmian do Statutu SBP. Poprawki te zostaną 

przedstawione do zatwierdzenia na Krajowym Zjeździe Delegatów. 

c) Kol. M. Majewska poinformowała, że propozycje wniosków otrzymała z 8 okręgów. 

Ponowiła prośbę o zgłaszanie wniosków do Komisji ds. Uchwał i Wniosków.  

d) Projekt Programu działania SBP na lata 2017-2021 przedstawiła kol. B. Budyńska. 

Program oparty jest na głównych celach Strategii SBP i zostanie przedstawiony do 

zatwierdzenia na Krajowym Zjeździe Delegatów. 

e) Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska dokonała podsumowania realizacji Strategii SBP w 

kadencji 2013-2017. Do największych osiągnięć kończącej się kadencji zaliczyła 

projekt AFB, prężną działalność wydawniczą. Zwróciła również uwagę na fakt, że 

SBP nie było pomijanie przy opiniowaniu projektów ustaw, rozporządzeń itp., co 

świadczy o wzroście znaczenia organizacji wśród rządzących i partnerów. Do 

sukcesów należy zaliczyć także integrację środowiska, co najlepiej jest widoczne m.in. 

podczas realizacji konkursu Bibliotekarz Roku. Natomiast projekty których nie udało 

się zrealizować to: nowelizacja ustawy o bibliotekach, działania na rzecz pragmatyki 

zawodowej, zwiększenie liczby młodych członków w Stowarzyszeniu, Akredytacja 

Profesjonalna, system informacji o stażach w bibliotekach. 



f) Kol. E. Stefańczyk przedstawiła protokół z posiedzenia Kapituły Godności Członka 

Honorowego SBP, które odbyło się 22 września br. w Warszawie. Członkowie 

Kapituły postanowili rekomendować Zarządowi Głównemu następujące kandydatury: 

Maria Teresa Bochan 

Maria Brykczyńska 

dr Katarzyna Janczewska-Sołomko 

dr Danuta Konieczna 

Elżbieta Stefańczyk 

prof. Jacek Wojciechowski 

Kapituła uznała, że osoby te należy uznać za szczególnie zasłużone dla SBP dzięki ich 

dokonaniom organizacyjnym, zawodowym, dydaktycznym i naukowym, a także 

dzięki wieloletniej pracy w różnych agendach ZG SBP i pełnieniu tam 

odpowiedzialnych funkcji. 

Następnie wywiązała się dyskusja: 

Kol. A. Jagodziński wyraził zdziwienie odrzuceniem przez Kapitułę kandydatury 

Teresy Leśniak, która prowadzi bardzo bogatą działalność międzynarodową. Uznał 

również, że członkowie honorowi powinni reprezentować różne rejony Polski.   

Kol. A. Dąbrowski podkreślił, że członkiem honorowym musi być osoba o 

szczególnych zasługach dla SBP, bez względu na to skąd pochodzi. 

Kol. K. Marcinowski przypomniał, że członkowie honorowi biorą czynny udział w 

KZD, a więc decydują o przyszłości SBP, co raczej powinno leżeć w gestii młodszych 

i bardziej aktywnych członków. Pociąga to za sobą również skutki finansowe – 

członkowie honorowi biorą udział w KZD na koszt Zarządu Głównego. 

Kol. A. Jagodziński – SBP jest jedną z nielicznych organizacji, gdzie  członkowie 

honorowi mają glos stanowiący. 

Kol. E. Stefańczyk – inne organizacje nadają członkostwo honorowe osobom 

współpracującym, a nie wywodzącym się z danego środowiska. W SBP są to 

członkowie organizacji, dlatego zależy nam, aby były nadal aktywne w SBP.   

Po dyskusji Zarząd Główny zaakceptował zaproponowana listę kandydatów do 

godności członka honorowego SBP. 

g) Dyrektor Biura ZG SBP A. Grzecznowska poruszyła temat listu otwartego 

nadesłanego przez Zarząd Okręgu SBP w Krakowie, który dotyczył odpłatności na 

udział w Krajowym Zjeździe Delegatów. W odpowiedzi na list, przesłanej do 

wszystkich struktur SBP, Przewodnicząca SBP poprosiła o kontakt w razie problemów 



z opłaceniem uczestnictwa delegatów w KZD. Żadna ze struktur takich problemów 

nie zgłosiła. Zarząd Okręgu w Krakowie zadecydował, że delegaci z Małopolski 

wezmą udział tylko w pierwszym dniu Zjazdu (bezkosztowo). Wywiązała się 

dyskusja: 

Kol. M. Rogoż zapewnił, że nie popiera takiej formy komunikacji (listy otwarte 

zamiast bezpośredniej rozmowy i zgłaszania problemów).  

Kol. A. Jagodziński zaproponował, aby zarządy okręgów utworzyły specjalne 

fundusze na organizację KZD.  

Kol. E. Stefańczyk przypomniała, że na początku kadencji 2013-2017 do okręgów 

zostało wysłane pismo z apelem o gromadzenie środków finansowych na organizację 

kolejnego Zjazdu. Okręgi miały na to 4 lata.  

Kol. M. Rogoż zauważył, że w Małopolsce funkcjonuje inny model organizacji 

większych spotkań (np. Małopolskie Forum Bibliotek), których organizację opłacają 

sponsorzy. 

Kol. K. Marcinowski  - wśród członków SBP zawodzi komunikacja. Zarząd Główny 

funkcjonuje jako odległy organ, członkowie dużo bardziej identyfikują się ze swoim 

okręgiem. Zarząd Główny powinien lepiej informować podległe struktury o swoich 

działaniach. 

Kol. A. Dąbrowski – spotkania z przewodniczącymi okręgów powinny mieć charakter 

cykliczny, przede wszystkim zabrakło spotkania z nowo wybranymi 

przewodniczącymi okręgów. Decyzja o odpłatności za uczestnictwo w KZD powinna 

zostać podjęta w oparciu o dyskusję z okręgami. 

Dyrektor Biura ZG SBP A. Grzecznowska – Okręg Małopolski zakwestionował 

została zasadę odpłatności za Zjazd, a nie wysokość opłaty. Jako Dyrektor Biura musi 

podejmować niepopularne decyzje, ponieważ odpowiada za finanse Stowarzyszenia. Z 

rocznych sprawozdań finansowych wynika, że sytuacja finansowa wielu okręgów jest 

dużo lepsza od sytuacji finansowej Zarządu Głównego.  

Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska – W okręgu mazowieckim koszty udziału w KZD 

zostały podzielone między okręg i oddział. Nie budzi to sprzeciwu członków. 

 

Ad.6 

A.Grzecznowska poinformowała, że sprawozdanie finansowe za kadencję 2013-2017 zostanie 

opublikowane w Biuletynie Informacyjnym ZG SBP 1/2017, który zostanie wydany na 

Krajowy Zjazd Delegatów. Obecnie realizowanych jest 7 zadań dofinansowywanych przez 



MKiDN i MNiSW. W dalszym ciągu spada sprzedaż czasopism. W celu przyciągnięcia 

czytelnika Dyrektor Wydawnictwa SBP M. Lach przedstawiła propozycje zmiany formatu 

czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”, zaprezentowała również projekt nowej okładki. 

Czasopismo w nowej szacie graficznej zacznie się ukazywać od stycznia 2018 r. 

 

Ad. 7 

a) Tydzień Bibliotek 2017 odbywał się pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!” – 

zwycięski plakat promujący program został wydrukowany i trafił do sprzedaży, 

ogłoszono konkurs na najciekawszą inicjatywę bibliotek. Zwycięskie biblioteki 

otrzymały nagrody książkowe. Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi podczas 

obchodów Jubileuszu 100-lecia SBP 20 października w Warszawie. Program został 

dofinansowany ze środków MKiDN. 

b) Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła prezentację na temat projektu Analiza 

Funkcjonowania Bibliotek. Wyniki badań prezentowane są w serwisie internetowym 

projektu AFB http://afb.sbp.pl/. Służy on również do promocji projektu. Obecnie 

największym problemem jest brak źródeł dalszego finansowania. W tej sprawie trwają 

rozmowy z MKiDN. 

c) Wydawanie „Poradnika Bibliotekarza” w 2017 r. było objęte dofinansowaniem 

MKiDN. Głównym celem czasopisma jest dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat 

aktualnych trendów rozwoju współczesnego bibliotekarstwa w Polsce i zagranicą, ze 

szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy z czytelnikiem dziecięcym i 

młodzieżowym, kreowanie wizji biblioteki otwartej, dobrze osadzonej w przestrzeni 

społecznej i środowiskach lokalnych, upowszechnianie dobrych praktyk działalności 

bibliotek oraz inspirowanie do doskonalenia warsztatu pracy.   

d) SBP otrzymało dofinansowanie ze środków programu MKiDN „Kultura Cyfrowa 

2017”. W ramach otrzymanej dotacji realizowane jest zadanie Digitalizacja czasopism 

„Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza” oraz rozbudowa Archiwum Cyfrowego SBP. 

e) Członkowie Sekcji Fonotek Zarządu Głównego SBP realizują zadanie dot. źródeł do 

badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych. Jest to pierwsza w 

kraju próba zarejestrowania publikacji i niepublikowanych prac naukowych 

poświęconych nagraniom polskich i polonijnych kompozytorów oraz wykonawców, 

firm fonograficznych działających na terenach polskich. Celem zadania jest 

prezentacja i upowszechnianie dorobku fonografii polskiej, mającej istotne znaczenie 

w badaniach kultury muzycznej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków MNiSW. 

http://afb.sbp.pl/


f) Dzięki dofinansowaniu przez MNiSW wydany został numer specjalny czasopisma 

„Przegląd Biblioteczny”, w języku angielskim, zawierający prezentację osiągnięć 

współczesnego polskiego bibliotekarstwa. Numer składa się z 7 tekstów,  dotyczących 

m.in. roli bibliotek publicznych w promocji czytelnictwa, tworzenia bibliotek 

cyfrowych i repozytoriów, zmian w budownictwie i architekturze gmachów 

bibliotecznych w Polsce, konserwacji i ochrony zbiorów. Przygotowany został pod 

kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert.  

g) Dzięki współpracy z Instytutem Książki Wydawnictwo SBP wyda publikację 

„Oswajanie/rozumienie świata – czyli o pracy z książką i czytelnikiem”. Publikacja 

ma charakter poradnika i wypełnia lukę wśród ogólnodostępnych propozycji 

kierunkujących działania mające na celu rozwój zainteresowań czytelniczych. 

Autorkami publikacji są osoby od lat zaangażowane w animację czytelnictwa 

dziecięcego i wdrażanie nowoczesnych, aktywnych form pracy z tekstem literackim. 

Ich nowatorskie pomysły zostały sprawdzone w praktyce i zyskały uznanie m.in. 

Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, a także Polskiej 

Sekcji IBBY.  

 

Ad. 8 

Przewodnicząca SBP podziękowała członkom Zarządu Głównego za współpracę w kadencji 

2013-2017, wręczając im dyplomy. Wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie. 

 

Kol. E. Stefańczyk zakończyła obrady. 

 

 

 


