
 

 

Protokół  

z posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  

 w dniu 5.04.2019 r.  

 

W dniu 5 kwietnia 2019 r. odbyło się w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie posiedzenie Zarządu 

Głównego SBP. W obradach udział wzięli członkowie ZG: Barbara Budyńska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, 

Małgorzata Furgał, Zbigniew Gruszka, Andrzej Jagodziński, Żaneta Kubic, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, 

Rozalia Podgórska, Joanna Potęga,Marzena Przybysz oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna 

Grzecznowska, Marta Lach, Mariusz Próchnicki. 

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. 

 

Porządek obrad ZG obejmował: 
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP w dn. 7.12.2018 

2. Działalność Zarządu Głównego w okresie grudzień 2018 – marzec 2019  

3. Sprawozdania za 2018 r.:  

a) Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP  

b) Sprawozdanie  z działalności sekcji, komisji, zespołu ZG SBP  

c) Sprawozdanie z działalności struktur terenowych SBP 

d) Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego SBP 

e) Sprawozdanie finansowe, w tym zatwierdzenie bilansu 
4. Projekt Wytycznych dot. składek członkowskich SBP – analiza uwag nadesłanych z okręgów 
5. Plan pracy ZG SBP na 2019 r. 
6. Uzupełnienie składu Zarządu Głównego SBP 
7. Sprawy różne 

 
 Ad. 1.  Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Głównego w dn. 7.12.2018 r. 

 

 Ad. 2.   Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska omawiając działania w okresie grudzień 2018 – marzec 2019 

wymieniła granty, które zostały rozliczone w omawianym okresie (10 projektów), a także wnioski o 

finansowanie których Biuro ZG SBP wystąpiło do MKiDN i MNiSW (łącznie 13). Odbyły się 4 warsztaty (dot. 

standardów katalogowania, profesjonalnej obsługi czytelników, wykorzystania chmury Google, obsługi 

czytelników z autyzmem). 

SBP objęło patronatem 18 imprez (konferencji, konkursów itp.). 

Ponadto: rozstrzygnięto konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2019 (wygrała praca Pawła Kasperka ze 

Świdnika) oraz konkurs „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2018” (zwyciężyła Miejska Biblioteka Publiczna w 

Sopocie). 

Zakończono I etap konkursu „Bibliotekarz Roku 2018” (w konkursie wzięły udział wszystkie okręgi SBP). 

Jednym z ważniejszych sukcesów było umieszczenie Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP na liście 

wydawnictw preferowanych MNiSW. SBP zgłosiło do zespołu doradczego ds. oceny czasopism naukowych 

kandydaturę prof. J. Woźniak-Kasperek, która została przyjęta przez MNiSW. Przewodnicząca 

SBP poinformowała również o działalności portalu sbp.pl. Trwają przygotowania do przebudowy portalu, 

niezbędne jest jego uproszczenie i bardziej czytelny projekt. Pierwszy etap prac będzie obejmował 

przebudowę Archiwum Cyfrowego SBP (w szczególności usprawnienie jego działania, szybkość pobierania 

danych itp.). 

 



 Ad. 3a. Kol. B. Budyńska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w 2018 r. 

Podkreśliła, że był to rok obfitujący w bardzo ciekawe konferencje poświęcone, m.in. literaturze dziecięcej, 

budownictwu bibliotecznemu oraz automatyzacji procesów bibliotecznych. Dzięki wsparciu MKiDN 

kontynuowano projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek, w którym uczestniczyło ok. 92% bibliotek 

publicznych w Polsce. Udało się także pozyskać kilka grantów na wydanie publikacji o charakterze 

historycznym dot. polskiego dziedzictwa kulturowego, postaci wybitnych bibliotekarzy, w tym liderów SBP.  

Dyrektor Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP, M. Lach omówiła szczegółowo dorobek wydawniczy 

w 2018 r. Najlepiej sprzedającymi się książkami wydanymi w ciągu roku były: Rozumienie świata. O 

warsztatach pracy z książką i czytelnikami (praca zbiorowa), Nietypowi użytkownicy bibliotek (autor Bożena 

Karzewska), Multibibliotekarstwo (red. Maja Wojciechowska), Typografia dla humanistów. O złożonych 

problemach projektowania edycji naukowych(Ewa Repucho, Tomasz Bierkowski). 

 

 Ad. 3b. Kol. M. Przybysz przedstawiła sprawozdanie z działalności sekcji, komisji, zespołów 

problemowych ZG. Jak co roku do najbardziej aktywnych należały: Sekcja Bibliotek Muzycznych, Sekcja 

Fonotek, Komisja 

Zarządzania i Marketingu, Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych, Zespół ds. Bibliografii Regionalnej. W 

uzupełnieniu sprawozdania przewodnicząca SBP wymieniła sekcje, które przestały aktywnie działać 

w ostatnim okresie – Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych,Komisja Ochrony i Konserwacji 

Zbiorów, Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów, Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, 

Sekcja Bibliotek Publicznych. 

 

 Ad. 3c. W związku z nieobecnością kol. S. Błaszczyk spowodowanej chorobą, sprawozdanie z 

działalności struktur terenowych za 2018 r. przedstawiła przewodnicząca SBP, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. 

W porównaniu z 2017 r. zmniejszyła się liczba członków (o 57 osób), zwrócono jednak uwagę na napływ 

nowych członków w okręgu małopolskim (53 osoby). Kol. Ż. Kubic wyjaśniła, że to zasługa Koła Grodzkiego w 

Krakowie. 

 

Przewodnicząca SBP otworzyła dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. 

Ustalono, że sprawozdania zostaną opublikowane na portalu sbp.pl oraz w „Biuletynie Informacyjnym ZG 

SBP”. Kol. J. Potęga zwróciła uwagę, że nie wszystkie okręgi publikują swoje sprawozdania na portalu sbp.pl. 

Dyskutowano nad formą sporządzania sprawozdań, które mają być upubliczniane. Postulowano m.in. 

rezygnację ze sprawozdań pisanych wg celów Strategii SBP. Na wniosek członków ZG SBP kol. 

J. Pasztaleniec-Jarzyńska zobowiązała się przesłać szczegółowe wytyczne, według których okręgi 

przeredagują swoje sprawozdania i poprawione wersje zostaną zamieszczone na portalu sbp.pl, w zakładce 

poświęconej okręgom. Podobna prośba zostanie skierowana do sekcji, komisji i zespołów działających przy 

ZG SBP. 

Następnie przewodnicząca SBP ogłosiła głosowania kolejno nad każdym sprawozdaniem. Sprawozdania 

zostały jednogłośnie przyjęte. 

 

 Ad. 3d. Kol. B. Chlebicka-Abramowicz przedstawiła sprawozdanie Skarbnika SBP. Z analizy sytuacji 

finansowej ZG SBP wynika, że dzięki rozważnemu gospodarowaniu oraz wprowadzeniu dalszych 

oszczędności, m.in. w honorariach za artykuły publikowane w miesięcznikach SBP, a także zmniejszeniu 

liczby pracowników Biura udało się obniżyć wynik ujemny (w porównaniu do 2017 r.), a także uregulować 

zaległe (z 2017 r.) i bieżące zobowiązania finansowe. Nadal głównym źródłem utrzymania SBP jest sprzedaż 

czasopism i książek. Jednakże notowane znaczne spadki sprzedaży miesięczników „Poradnik Bibliotekarza” i 

„Bibliotekarz” wskazują, że należy szukać dodatkowego, stabilnego, niezależnego od dotacji źródła 

finansowania, gdyż pomimo licznych zabiegów tendencje spadkowe sprzedaży czasopism utrzymują się. 



Ważnym elementem działań SBP są konferencje i warsztaty, które dostarczają zarówno przychodów, 

jak i podnoszą prestiż Stowarzyszenia. Ogromne znaczenie dla przychodów SBP mają dotacje i 

dofinansowania, które dają stabilność finansową i poszerzają działalność Stowarzyszenia. Jest to jednak 

źródło mocno niepewne. Konieczne jest skierowanie intensywnych działań w kierunku poprawy rentowności 

każdej obszaru działalności Stowarzyszenia. Trzeba szukać nowych rozwiązań poprawiających stan finansów i 

umożliwiających realizowanie statutowych działań SBP. 

Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przypomniała, że Zarząd Główny przyjął propozycję, aby w czasopismach 

fachowych („Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”) zrezygnować z wypłaty honorariów autorskich 

(z wyjątkiem artykułów zamawianych). Autorom zostały zaproponowane rekompensaty w postaci bezpłatnej 

publikacji lub udziału w warsztatach organizowanych przez SBP. Poza nielicznymi głosami sprzeciwu, autorzy 

pozytywnie odnieśli się do tych propozycji. W związku z tym rozwiązanie to zostanie utrzymane również w 

2019 r. 

Kol. A. Jagodziński nawiązał do spadku sprzedaży czasopism. Jedną z przyczyn jest konkurencja ze strony 

czasopism „Biblioteka w Szkole” i „Biblioteka Publiczna”. 

Dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska odniosła się do niebezpiecznego zmniejszenia liczby pracowników 

Biura. Przypomniała, że w 2007 r. było 14 pracowników, a obecnie zatrudnionych jest 7 osób. Tymczasem 

pracy wciąż przybywa, co wynika m.in. z realizacji wielu grantów, które stały się drugim kluczowym źródłem 

finansowania oraz znacznego rozszerzenia zakresu działalności edukacyjnej (liczne warsztaty). 

Niezbędne jest wsparcie kadrowe Biura (przede wszystkim w portalu, wydawnictwie i księgowości). 

Nakładów finansowych wymagają również prace związane z usprawnieniem portalu sbp.pl. 

Kol. Z. Gruszka zauważył, że coraz więcej fundacji i stowarzyszeń działa tylko w oparciu o granty i dotacje 

celowe. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

 Ad. 3e. Główny Księgowy Biura ZG SBP, M. Próchnicki przedstawił bilans Stowarzyszenia za 2018 r. 

Zwrócił uwagę na ciągły spadek przychodów ze sprzedaży czasopism i książek.  

A. Grzecznowska przypomniała list prof. J. Wojciechowskiego, który apelował o zwracanie się do wszystkich 

bibliotek za pośrednictwem struktur Stowarzyszenia z ofertą prenumeraty czasopism fachowych 

wydawanych przez SBP.  

W dyskusji kol. Ż. Kubic zauważyła, że kupując przez pośredników (np. Kolporter) płaci się mniej za 

czasopismo. M. Lach wyjaśniła, że to wynik rabatów, jakie stosują firmy dystrybucyjne. 

Na zakończenie dyskusji przewodnicząca SBP podziękowała zespołowi Biura ZG SBP, w szczególności 

dyrektor A. Grzecznowskiej i M. Lach za ogromne zaangażowanie i skuteczną walkę z trudnościami.  

W wyniku głosowania bilans SBP za 2018 r. został przyjęty (Uchwała ZG SBP nr 1/2019). 

 

W następnej części spotkania przewodnicząca SBP przedstawiła propozycje zmian w Regulaminie 

przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w latach 2019-2020. Główna zmiana, w porównaniu z 

regulaminem obowiązującym w poprzednich latach, dotyczy podniesienia wysokości ulg. Przy opłatach za 

udział w warsztatach i konferencjach ulga będzie wynosiła do 20%, przy zakupie publikacji zwartych i 

prenumeracie czasopism do 25%. Dodano również zapis (punkt 4.4), że w przypadku nowych członków ulgi 

będą obowiązywały po 12 miesiącach od zapisania się do SBP i opłacenia składek za ten okres. Po krótkiej 

dyskusji, w której argumentowano, że duża część nowych członków zapisuje się do SBP właśnie po to, aby 

móc od razu skorzystać ze zniżek, zdecydowano o skreśleniu punktu 4.4. Poprawiony dokument został 

przyjęty jednogłośnie (Uchwała ZG SBP nr 2/2019). Ze względu na ogłoszoną rekrutację na FMB oraz 

warsztaty majowe i czerwcowe ustalono, że regulamin wejdzie w życie z dniem 1 października 2019 r. 

 

 Ad. 4. Kol. B. Chlebicka-Abramowicz podsumowała uwagi zgłoszone przez okręgi SBP do projektu 



„Wytycznych w sprawie składek członkowskich SBP”. W konsultacjach nie wziął udziału okręg lubuski (nie 

przesłał swojej opinii). Najwięcej uwag i komentarzy wzbudziły zapisy dotyczące wysokości składki, ulgi dla 

emerytów i rencistów, struktury podziału składek oraz terminy ich przekazywania. Co do proponowanej 

wysokości składki (5 zł) 38% badanych wyraziło zgodę, 25% sugerowało stopniowe wprowadzanie 

takiego rozwiązania, 31% było przeciwnych, pozostali nie wyrazili swojej opinii. Ulgi dla emerytów i 

rencistów – 69% poparło proponowaną ulgę w wysokości 50%, 19% było przeciwnych, 12% – brak 

informacji. 

W „Wytycznych…” zaproponowano strukturę przepływu składek w następujący sposób: ZG – 25%, okręg – 

25%, oddziały i koła – 50% do podziału w dowolnych proporcjach. 6% badanych poparło takie rozwiązanie, 

12% zasugerowało stopniowe wprowadzenie powyższego podziału, 13% wyszło z propozycją przekazywania 

15% składek do ZG, 25% badanych zaproponowało przekazywanie 10% składki do ZG, 25% było przeciwnych 

przekazywaniu części składek do ZG. 

Członkowie ZG zgłosili do dokumentu następujące zmiany i uzupełnienia: 

• miesięczna wysokość składki w wysokości nie mniej niż 5 zł, z możliwością stopniowego 

podnoszenia jej do końca kadencji (w okręgach, w których składka jest obecnie niższa) 

• podział składki: dla ZG – 15%, dla okręgu – 20%, dla oddziału i koła – łącznie 65% (do dowolnego 

podziału). W sytuacjach wyjątkowych zarząd okręgu może, w konsultacji z ZG, zdecydować o innym 

podziale składki między okręgiem, oddziałem i kołem, 

• w punkcie mówiącym, na co ZG przeznaczy przekazane składki dodano: na koszty legitymacji, 

dyplomów, znaczków itp. 

• składki będą przekazywane w cyklu rocznym, najpóźniej do końca roku. 

Kol. B. Chlebicka-Abramowicz zaprezentowała projekt z naniesionymi zmianami. 

Przewodnicząca SBP ogłosiła rozpoczęcie dyskusji: 

Kol. R. Podgórska powtórzyła uwagi do „Wytycznych…” zebrane przez członków zarządu okręgu. Członkowie 

w okręgu dolnośląskim są przeciwni proponowanym zmianom. Sprzeciw budzi przede wszystkim 

przekazywanie części składek do ZG. Członkowie uważają, że za mało otrzymują od Zarządu Głównego. 

Pytała także o możliwość zorganizowania warsztatów na terenie województwa dolnośląskiego. W 

odpowiedzi dyr. A. Grzecznowska potwierdziła, że jest to możliwe; w ostatnim okresie Biuro zorganizowało 

kilka warsztatów we współpracy ze strukturami terenowymi (np. w Poznaniu, Zielonej Górze, Szczecinie). 

Wiąże się to jednak z pewnymi kosztami, przede wszystkim honoraria i koszty podróży trenerów. 

Poinformowała również o grancie realizowanym w bieżącym roku pt. „Wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w działaniach marketingowych biblioteki”, w ramach którego SBP 

zorganizuje 3 bezpłatne warsztaty e-learningowe. Zaproponowała, że przed ogłoszeniem naboru na drugie i 

trzecie warsztaty (na pierwsze, odbywające się w maju lista uczestników jest już zamknięta) Biuro ZG SBP 

umożliwi członkom Stowarzyszenia pierwszeństwo w zapisach (zostanie dla nich zarezerwowana pewna pula 

miejsc). Ponowiła także prośbę o zgłaszanie propozycji tematyki warsztatów i rekomendowanych trenerów. 

Kol. M. Furgał zauważyła, że członkowie ze struktur terenowych na ogół nie orientują się w zadaniach 

Zarządu Głównego i wysokości niezbędnych środków pieniężnych. Rolą członków ZG jest więc informowanie 

w swoich okręgach o aktywności Zarządu. 

Kol. A. Jagodziński przypomniał, że to sam Zarząd zdecydował kilkadziesiąt lat temu, iż składki nie będą do 

niego przekazywane. Stąd brak dziś zrozumienia w strukturach potrzeby przyjęcia „Wytycznych…”. 

Członkom w strukturach trzeba jednak przypomnieć, że są częścią SBP i jest to organizacja dla nich, a więc 

muszą partycypować w kosztach. Przyznał, że zaprezentowane „Wytyczne…” są dobrze przygotowanym 

dokumentem, szczególnie ze względu na swoją elastyczność. Ważne jest, aby zmiany były wprowadzane 

ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Zaproponował rozważenie dodania w „Wytycznych…” – informacji, że środki 

przekazane do ZG zostaną w części przeznaczone na organizację KZD. Zwrócił również uwagę, iż nie każdy 

oddział ma konto bankowe, a wymuszenie założenia konta mogłoby się wiązać ze sporymi opłatami. 



Podkreślił, że uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł finansowania (granty) jest bardzo ważne dla 

organizacji, ponieważ daje jej swobodę działania. Poprosił przewodniczącą SBP o przygotowanie dwóch pism 

– do członków SBP (z wyjaśnieniem sytuacji finansowej i potrzeby przekazywania części składek do ZG) oraz 

do organizatorów bibliotek (z przedstawieniem, w jak ciężkiej sytuacji finansowej jest środowisko 

bibliotekarskie). 

Kol. Ż. Kubic przedstawiła sytuację w okręgu małopolskim. Aktywność członków sprawia, że władze 

samorządowe chcą współpracować z SBP i daje to możliwość realizacji np. bezpłatnych imprez. Działalność 

oddziałów SBP w Małopolsce nastawiona jest głównie na młodych bibliotekarzy, spotkania integracyjne, 

rajdy Odjazdowy Bibliotekarz itp. Zaapelowała, aby zapis mówiący o przekazywaniu 15% składki do ZG 

wszedł w życie dopiero po osiągnięciu wysokości składki na poziomie 4 zł (aktualnie w okręgu małopolskim 

składka wynosi 2 zł). 

Dyr. A. Grzecznowska ripostowała, że dokument zwyczajowo wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

Kol. B. Chlebicka-Abramowicz podkreśliła, że „Wytyczne…” są elastyczne i zarządy okręgów mają sporo 

dowolności we wdrażaniu zawartych tam zapisów. 

Kol. J. Potęga postulowała doprecyzowanie w „Wytycznych…”, w jaki sposób ma zostać osiągnięta wysokość 

składki 5 zł w 2021 r. (na koniec kadencji). 

Kol. A. Jagodziński przypomniał, że są duże rozbieżności w wysokości składek w poszczególnych okręgach (od 

2 do 5 zł). W tej sytuacji będą bardzo różne wysokości składek odprowadzanych w ramach 15% do ZG, 

co może budzić sprzeciw w niektórych strukturach. 

Przewodnicząca SBP zaproponowała przesunięcie głosowania nad przyjęciem „Wytycznych…” na wrzesień 

br. Zaapelowała o wykorzystanie spotkań z członkami SBP w ramach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz 

Tygodnia Bibliotek do rozmów i przekazywania informacji o zasadach finansowania struktur SBP. W tym ZG. 

Pomysł przesunięcia głosowania spotkał się ze sprzeciwem części członków ZG (B. Budyńska, M. Furgał, B. 

Chlebicka-Abramowicz). 

A. Grzecznowska zauważyła, że przed chwilą został przyjęty Regulamin przyznawania ulg i bonusów, który 

daje członkom SBP większe zniżki. Koszty te musi pokryć ZG, a nie dysponuje wystarczającymi środkami 

finansowymi. Miały zostać one zabezpieczone właśnie ze składek członkowskich. 

W reakcji na toczącą się dyskusję kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska zadała pytanie, czy „Wytyczne…” powinny 

zostać przyjęte podczas trwającego posiedzenia ZG. Wyniki głosowania: za – 4 głosy, przeciw – 4 głosy, 

1 osoba wstrzymała się. Przewodnicząca SBP zdecydowała o przesunięciu głosowania na kolejne posiedzenie 

ZG SBP. 

Decyzję tę poparła kol. Ż. Kubic, argumentując, że potrzeba więcej czasu na dyskusję w okręgach. 

Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska zaproponowała, aby kolejne posiedzenie ZG SBP odbyło się w Warszawie we 

wrześniu 2019 r. z udziałem przedstawicieli okręgów.  

Przewodnicząca SBP powołała zespół, który opracuje program jesiennego spotkania w składzie: Ż. Kubic, J. 

Potęga, B. Budyńska, Z. Gruszka, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, B. Chlebicka-Abramowicz. 

 

Ad. 5. Kol. B. Budyńska zaprezentowała Plan pracy ZG SBP na 2019 r. Wymieniła tematy szkoleń (zarówno 

tradycyjnych, jak i e-learningowych) seminariów i konferencji, a także inne działania, realizowane w ramach 

znowelizowanej „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”.  Główny nacisk 

położony będzie na: 

• umacnianie wizerunku SBP w przestrzeni publicznej 

• promocję czytelnictwa i bibliotek 

• kontynuację prac w zakresie badania efektywności bibliotek (projekt AFB) 

• doskonalenie zawodowe bibliotekarzy 

• rozwój partnerstwa na rzecz wzmocnienia potencjału bibliotek i ich roli w środowiskach lokalnych 

• wzmocnienie kondycji finansowej SBP. 



Plan wydawniczy omówiła dyr. Marta Lach, przypominając, że ma on charakter otwarty. Część pozycji będzie 

wydana pod warunkiem uzyskania dotacji. 

Plan pracy na 2019 r. został przyjęty. 

Ad. 6. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała o rezygnacji kol. Dariusza  , członka ZG, z członkostwa w 

SBP. Tym samym w składzie Zarządu Głównego pozostaje jedno miejsce do uzupełnienia. Przewodnicząca 

SBP zaproponowała, zgodnie z zapisami Statutu SBP, wybór kandydata z grona delegatów na KZD 2017. 

Zaapelowała o zgłaszanie kandydatur. Skład zostanie uzupełniony na najbliższym posiedzeniu ZG SBP. 

 

Ad. 7. W sprawach różnych poruszono następujące tematy: 

• A. Grzecznowska poinformowała, że Biuro ZG SBP dysponuje już ostatnimi egzemplarzami 

legitymacji członkowskich, medali „W Dowód Uznania” oraz Odznak Honorowych SBP. Przedstawiła 

koszty: legitymacja – 1-2 zł za szt. w zależności od nakładu, medal – ok. 110 zł za szt. przy nakładzie 

100 szt., odznaka ok. 80 zł za szt. przy nakładzie 50 szt. Zakup kolejnych egzemplarzy wiąże się więc 

z wydatkiem kilkunastu tysięcy złotych, którymi Zarząd Główny w tej chwili nie dysponuje. Poprosiła 

członków ZG o podjęcie decyzji, czy powinniśmy złożyć zamówienie i kto za nie zapłaci.  

Kol. A. Jagodziński uznał, że okręgi powinny ponosić koszty zakupu legitymacji i hologramów, ale nie 

odznaczeń. Po krótkiej dyskusji ustalono, że w związku z trudną sytuacją finansową, koniecznością realizacji 

niektórych zaległych zobowiązań finansowych zakup medali nie będzie realizowany. Zamiast medali 

wręczane będą dyplomy. Do okręgów zostanie skierowane pismo z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji i 

podaniem kosztów, z jakimi wiąże się zamówienie kolejnej partii odznaczeń. 

Kol. R. Podgórska uznała, że pomoże to zrozumieć strukturom, iż przekazywanie części składek 

członkowskich do ZG jest niezbędne. 

• Przewodnicząca SBP zaapelowała o promocję w okręgach Forum Młodych Bibliotekarzy i zachęcanie 

do rejestracji. 

• Przewodnicząca SBP omówiła pomysł organizacji konkursu „Bibliotekarz 30-lecia”, który zyskał 

akceptację członków ZG. 

• Ustalono, że posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej odbędzie się 25 kwietnia br. 

 

 

 

Protokołowała 

Małgorzata Dargiel-Kowalska 

 

 


