
Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SBP w dn. 8 lutego 2018 r. 

 

Na posiedzeniu Prezydium ZG SBP obecni byli: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, 

przewodnicząca SBP, Bożena Chlebicka-Abramowicz, skarbnik, Marzena Przybysz, członek 

ZG ds. sekcji i komisji, Sylwia Błaszczyk, członek ZG ds. okręgów, Krzysztof Dąbkowski, 

członek ZG oraz zaproszeni goście: Anna Grzecznowska, dyrektor Biura ZG SBP i Marta 

Lach, dyrektor Wydawnictwa SBP. Porządek obrad Prezydium ZG obejmował: 

1. Informacje o działalności ZG w okresie 9 grudnia 2017 – 7 luty 2018-02-2018 

2. Regulamin działania Prezydium ZG 

3. Projekt Planu pracy ZG SBP w 2018 r. 

4. Sytuacja finansowa 

5. Sprawy różne 

Obrady prowadziła kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska. 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca SBP omówiła najważniejsze działania podjęte od ostatniego 

posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 9 grudnia 2017 r. Podkreśliła, że był to okres 

zakończenia realizacji kilku grantów i opracowania sprawozdań końcowych (łącznie 5) oraz 

przygotowania nowych aplikacji (łącznie 10) o dofinansowanie zadań planowanych przez 

SBP w 2018 r. Odbyły się ponadto 3 warsztaty dot. biblioterapii i ochrony danych 

osobowych, uruchomiono nabór zgłoszeń na kilka następnych warsztatów, które odbędą się   

w marcu i kwietniu 2018 r. (nt.: otwartych źródeł informacji i wiedzy; drobnych zabiegów 

introligatorskich; systemu katalogowania; obsługi czytelnika z różnymi zaburzeniami), a 

także przygotowano warsztaty dla skarbników okręgów SBP (odbędą się 13 lutego w 

Warszawie). Trwały również prace nad programem konferencji z cyklu „Automatyzacja 

bibliotek” (konferencja odbędzie się w dn. 13-14 listopada 2018 r. w Bibliotece na 

Koszykowej w Warszawie), a także przygotowania do konferencji z cyklu „Biblioteka XXI 

wieku” (planowanej w dn. 17-18 października 2018 r. w Bibliotece Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego).  

Ogłoszono konkursy: na plakat promujący Tydzień Bibliotek 2018; Mistrz Promocji 

Czytelnictwa, Bibliotekarz Roku 2017.   

W zakresie współpracy międzynarodowej kol. M. Gomułka z okręgu śląskiego SBP 

opracowała dokumenty dot. projektu „Biblioteki, rozwój i Agenda 2030”, realizowanego w 

ramach światowego rzecznictwa dla bibliotek; dokumenty zostały upowszechnione na portalu 



sbp.pl. Z kolei kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do  

czeskich bibliotek publicznych (11-14 grudnia 2017), zorganizowanym przez Instytut 

Książki, gdzie rozmawiała nt. zacieśnienia kontaktów i podjęcia wspólnych inicjatyw.  

W zakresie działalności wydawniczej: opublikowano 4 książki (Biblioteki 

uniwersyteckie w Niemczech, autorstwa K. Chudzik; Instytucje kultury jako ośrodki życia 

społecznego, red. E. B. Zybert; Obszary wiedzy o bibliotekarstwie, autor J. Wojciechowski; Z 

dziejów bibliotek, autor A. Mężyński), a 3 kolejne są już w druku (Rozumienie świata, czyli o 

pracy z książką i czytelnikiem, autorami są cenieni specjaliści KLANZY; Archiwistyka 

cyfrowa, A. Januszko- Szakiel; Nietypowi użytkownicy bibliotek, B. Karzewska).  Regularnie 

ukazywały się czasopisma, przy czym „Poradnik Bibliotekarza” w nowej szacie graficznej. 

Przygotowano ponadto „Biuletyn informacyjny ZG SBP” nr 2/2017 oraz Ofertę 

Wydawnictwa SBP na 2018 r.  

Zarząd Główny wytypował też przedstawicieli SBP do Komisji konkursowych na 

dyrektora biblioteki (w Gdańsku i Gorzowie Wielkopolskim). Przewodnicząca SBP 

prowadziła rozmowy z dyrektorem Instytutu Książki nt. kontynuacji projektu Analiza 

Funkcjonowania Bibliotek.  Nadal trwają prace dot. rejestracji zmian dot. SBP w KRS. 

 

Ad. 2 

Kol. przewodnicząca SBP poinformowała, że Zarząd Główny na posiedzeniu w 

grudniu 2017 r. wprowadził uzupełnienia w regulaminie polegające na obowiązku przesyłania 

protokołów posiedzeń Prezydium do wiadomości członków ZG oraz podejmowania decyzji 

przez Prezydium w porozumieniu z ZG. Członkowie Prezydium przyjęli do wiadomości nowe 

zapisy regulaminowe.  

 

Ad. 3 

Pod nieobecność sekretarza generalnego SBP, Barbary Budyńskiej projekt planu pracy 

na 2018 r. przedstawiły A. Grzecznowska i M. Lach (działalność wydawnicza).  Główny 

nacisk położony będzie na: promocję czytelnictwa, bibliotek i zawodu bibliotekarza (służą 

temu konkursy Tydzień Bibliotek, Mistrz Promocji Czytelnictwa, Bibliotekarz Roku), 

kontynuację projektu AFB, doskonalenie zawodowe bibliotekarzy (planuje się 19 szkoleń, w 

tym elearningowe dot. m.in. tworzenia newsletterów, projektowania graficznego i jego 

wykorzystania w działaniach marketingowych bibliotek), wzmocnienie kondycji finansowej 

SBP, rozwój partnerstwa na rzecz wzrostu potencjału bibliotek i ich roli w środowiskach 

lokalnych. Plan wydawniczy obejmuje 23 pozycje, których tematyka dotyczy m.in.: 



organizacji informacji i wiedzy, działalności instrukcyjno-metodycznej bibliotek, 

nietypowych użytkowników, trudnych zagadnień w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, 

open access, zarządzania biblioteką i zasobami ludzkimi.  

 

Ad. 4 

Sytuację finansową omówiła A. Grzecznowska. Podkreśliła, że rok 2017 był 

wyjątkowo trudny ze względu na kumulację wydarzeń, które pochłonęły spore wydatki  

(Kongres IFLA, obchody jubileuszu 100. SBP, organizacja KZD). Do tego niestety 

zanotowano dalszy spadek wpływów ze sprzedaży wydawnictw, głównie czasopism, 

mniejszy niż planowano był też przychód z organizacji szkoleń. W rezultacie zanotowano na 

koniec roku ujemny wynik finansowy, co rzutuje na bieżące terminowe regulacje płatności w 

I kw. 2018 r. i utrudnia realizację zadań. Przypomniała, że spadek przychodów ze sprzedaży 

wydawnictw (które są głównym źródłem utrzymania działalności ZG i jego Biura) notowany 

jest od kilku lat, a powstałą lukę niwelowały dotychczas środki z otrzymanych grantów oraz 

wprowadzony drastyczny reżim finansowy. Jednakże już w poprzedniej kadencji zwracano 

uwagę na konieczność wypracowania mechanizmów umożliwiających poprawę kondycji 

finansowej Stowarzyszenia, zarówno na poziomie Zarządu Głównego (który nie dysponuje 

składkami członkowskimi), jak i w strukturach terenowych. Wymaga to pilnego 

przeprowadzenia analizy gospodarki finansowej SBP, w tym zasad gromadzenia i 

wydatkowania składek członkowskich.  

W dyskusji zebrani odnieśli się ze zrozumieniem do zaistniałej sytuacji i podkreślili, 

że Zarząd Główny powinien opracować nowe, jednolite zasady gospodarki finansowej 

Stowarzyszenia. Kol. K. Dąbkowski zaznaczył, że SBP jest „uznaną marką”, o którą należy 

dbać, a bycie jego członkiem powinno być chlubą i skłaniać do podjęcia działań 

zapewniających stabilizację. Zwrócił uwagę na zaobserwowane różnice dot. wysokości 

składek i zasad ich przepływu z kół do oddziałów i okręgów. Kol. S. Błaszczyk 

odpowiedziała, że  wynika to z różnych w tej kwestii decyzji poszczególnych struktur. Z kolei 

kol. B. Chlebicka-Abramowicz podkreśliła, że w strukturach terenowych, zwłaszcza kołach i 

oddziałach brak jest dostatecznej wiedzy nt. gromadzonych i wydatkowanych środków. 

Zauważyła, ze sprawozdania finansowe sporządzają często osoby, które nie mają 

wykształcenia ekonomicznego. Zebrani ustalili, że kol. kol. K. Dabkowski, M. Przybysz, S. 

Błaszczyk, B. Chlebicka-Abramowicz wykonają rozpoznanie we wszystkich okręgach w 

zakresie praktyki gospodarowania składkami członkowskimi i przedstawią jego wyniki na 



najbliższym posiedzeniu ZG.  W podsumowaniu tej części dyskusji przewodnicząca SBP 

zobowiązała się do przygotowania specjalnego listu w tej sprawie do okręgów.  

 

Ad. 5. 

W sprawach różnych poruszono kwestie: 

- kontynuacji projektu AFB; przewodnicząca SBP zaznaczyła, że zakończyło się  

finansowanie projektu w ramach programów operacyjnych MKiDN i trwają starania o 

uzyskanie środków poza grantowych. Po rozmowach z przedstawicielami MKiDN oraz 

Instytutu Książki przygotowywane jest wystąpienie do ministra Piotra Glińskiego. Kol. S. 

Błaszczyk zaapelowała o większą promocję AFB w środowisku, np. w czasopiśmie 

„Bibliotekarz” (artykuł, reklama na okładce itp.), kol. K. Dąbkowski zgłosił konieczność 

poprawy czytelności strony AFB oraz poszerzenia dokonania porównań według wskaźników 

bibliotek, sporządzenia wydruków w Exelu,  

- Forum Młodych Bibliotekarzy, kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska potwierdziła, że Forum 

odbędzie się we wrześniu, w Poznaniu,. Kol. K. Dąbkowski zaproponował, aby w ramach 

promocji młodych bibliotekarzy w „Poradniku Bibliotekarza” ukazywały się wkładki 

poświęcone problemom tej grupy,  

-  Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego; J. Pasztaleniec-Jarzyńska w 

porozumieniu z przewodniczącą Komisji ds. nagrody, prof. J. Sadowską zaproponowała, aby 

skład Komisji został  powiększony o sekretarza Komisji. Prezydium ZG zaakceptowało 

uzupełnienie składu i wprowadzenie stosownego zapisu w regulaminie konkursu oraz 

powołało na sekretarza Komisji Martę Lach, dyrektora Wydawnictwa SBP,    

- hologramów do legitymacji członkowskich; Prezydium ZG biorąc pod uwagę sygnały z 

okręgów omawiało ewentualne zaprzestanie zakupów hologramów. Członkowie Prezydium 

rozważali też możliwość wprowadzenia legitymacji z wydrukowanym nazwiskiem,  

- bazy członków; konieczne jest jej uzupełnienie oraz wprowadzenie możliwości 

sporządzenia określonych wydruków dla celów sprawozdawczości. Z uwagi na zmiany 

osobowe dot. administratorów bazy należy przygotować odpowiednie upoważnienia 

(oświadczenia) dla nowych osób,   

- Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów; kol. M. Przybysz poinformowała, że z pracy w 

Komisji (i funkcji przewodniczącej) zrezygnowała kol. B. Czekaj- Wiśniewska oraz inni 

członkowie Komisji, co stawia pod znakiem zapytania celowość jej dalszego utrzymywania.  

    


