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Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 

dniu 29 września 2020 r. 

 

W dniu 29 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SBP. W 

obradach udział wzięli członkowie ZG: Barbara Budyńska, Joanna Chapska, Bożena 

Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąbkowski, Małgorzata Furgał, Zbigniew Gruszka, 

Andrzej Jagodziński, Żaneta Kubic, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Paweł Pioterek, Rozalia 

Podgórska, Joanna Potęga, Marzena Przybysz oraz zaproszeni: Marian Butkiewicz, 

Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska, Marta Lach, Aldona Zawałkiewicz. Ze 

względu na obostrzenia spowodowane pandemią, posiedzenie odbyło się online na platformie 

ClickMeeting. Spotkanie, moderowane w systemie przez A. Zawałkiewicz, prowadziła 

Przewodnicząca SBP J. Pasztaleniec-Jarzyńska. 

 

1. Protokoły z ostatnich posiedzeń Prezydium ZG SBP  

Protokoły z posiedzeń Prezydium ZG SBP z dn. 10 grudnia 2019 r., 6 lutego 2020 r., 3 marca 

2020 r. zostały przesłane do uczestników przed rozpoczęciem spotkania. Wobec braku uwag 

członków ZG, protokoły zostały przyjęte. Ich treść dostępna jest na portalu sbp.pl 

(http://www.sbp.pl/sbp/zarzad_glowny/protokoly_spotkan_zg_sbp). 

Z powodu stanu epidemii, członkowie ZG nie mieli od kwietnia 2020 r. możliwości 

osobistego spotkania. W celu zapewnienia płynności prac Zarządu, opracowano zasady 

podejmowania uchwał oraz ustalania opinii i stanowisk drogą korespondencyjną (przyjęte 

Uchwałą nr 2/2020 ZG SBP). W ten sposób podjęto uchwały dotyczące organizacji 

Krajowego Zjazdu Delegatów w 2021 r. 

 

2. Działalność ZG SBP w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. 

Omawiając działalność Zarządu Głównego w 2020 r. Przewodnicząca SBP skupiła się na 

następujących kwestiach: 

 

a) Działania podjęte ze względu na pandemię 

W celu utrzymania działalności SBP skupiono się na 2 aspektach – ekonomicznym i 

organizacyjnym. W ramach tarczy kryzysowej - Zgłoszono wniosek o: ulgę we wpłatach do 

ZUS dla pracowników Biura ZG SBP i Wydawnictwa, dofinansowanie z Urzędu Pracy 

wynagrodzeń pracowników, obniżenie/zawieszenie opłat czynszowych za lokal przy ul. 

Konopczyńskiego i pomieszczenia wynajmowane od Biblioteki Narodowej. Wstrzymano 

http://www.sbp.pl/sbp/zarzad_glowny/protokoly_spotkan_zg_sbp
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organizację warsztatów stacjonarnych. A. Zawałkiewicz stworzyła ofertę 16 tematów szkoleń 

on-line na platformie ClickMeeting (w omawianym okresie przeprowadzono ich 27). SBP 

zainicjowało akcję #NieZostawiamCzytelnika, w ramach której odbywały się wydarzenia 

online, webinaria, w tym cykl spotkań autorskich „Autor wieczorową porą”.  

 

b) Opiniowanie 

SBP przygotowało opinię w sprawie Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie 

epidemii COVID-19 w Polsce (Ministerstwo Rozwoju); opinię projektu Rozporządzenia 

zmieniającego rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie ewaluacji 

jakości działalności naukowej (MNiSW); opinię projektu Ustawy o otwartych danych i 

ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Ministerstwo Cyfryzacji). Ponadto 

przygotowywano opinie w sprawie powoływania i odwoływania dyrektorów bibliotek i 

innych instytucji kulturalnych. 

 

c) Granty  

W omawianym okresie realizowano 4 granty z MNiSW (dotyczące czasopism naukowych 

„Przegląd Biblioteczny” oraz „ZIN – Studia Informacyjne”, a także bazy fonografii polskiej) 

oraz 7 grantów z MKiDN (dotyczących działalności wydawniczej, szkoleniowej, organizacji 

TB). Poza grantami SBP uzyskało z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego dofinansowanie projektu AFB oraz nagród dla laureatów konkursu Bibliotekarz 

Roku 2019. 

 

d) Konkursy SBP 

W 2020 r. udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane konkursy: w ramach TB 2020 – 

konkurs na plakat (zwyciężył projekt Jolanty Różackiej z Wrocławia) oraz konkurs na 

wydarzenie dla młodych czytelników zrealizowane online (zwyciężyła Książnica Płocka); 

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019 (zwyciężyła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Barcin); Bibliotekarz Roku 2019 (zwycięzcą został Karol Baranowski – Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka w Krakowie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie); 

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego (w 4 kategoriach nagrodzono 6 publikacji). 

Informacje o wszystkich konkursach SBP – ich przebiegu i laureatach dostępne są na portalu 

sbp.pl http://www.sbp.pl/konkursy/informacje.  

  

e) Działalność wydawnicza 

http://www.sbp.pl/konkursy/informacje
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Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP mimo lockdownu nie zawiesiło swojej 

działalności, wszystkie prace były kontynuowane. Ukazało się 13 publikacji, kolejnych 5 jest 

w trakcie prac redakcyjnych. Na uwagę zasługuje wydanie w wersji elektronicznej RODO dla 

bibliotek. Kodeks postępowania wspierający we właściwym stosowaniu RODO pod redakcją 

S. Czub-Kiełczewskiej i Ł. Wojciechowskiego. Publikacja ma na celu merytoryczne i 

praktyczne wsparcie bibliotek jako administratorów danych osobowych, dając im wytyczne, 

jak prawidłowo i skutecznie stosować przepisy RODO. W lipcu 2020 Kodeks został 

skierowany do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu wydania opinii o jego 

zgodności z RODO i zatwierdzenia go do stosowania. 

 

f) Portal sbp.pl 

Trwają prace nad przebudową portalu sbp.pl (aby stał się bardziej spójny i czytelny). 

Powstała nowa wersja newslettera, a także newsletter poświęcony szkoleniom oraz newsletter 

z nowościami wydawniczymi SBP.  Przygotowywana jest również nowa strona e-sklepu i 

wydawnictwa. W marcu ruszyła nowa strona Archiwum Cyfrowego SBP http://ac.sbp.pl/, 

gdzie dostępnych jest 277 książek wydanych przez Wydawnictwo SBP do roku 2015 oraz 

1717 zeszytów czasopism SBP. Wszystkie pozycje prezentowane są w formie PDF, a 

dodatkowo dla roczników ZIN z lat 2013-2019 dodane zostały ebooki w formatach e-pub i 

mobiPocket, umożliwiających przegląd zawartości publikacji na tabletach, smartfonach, 

iphonach, e-czytnikach, np. Kindlach. Archiwum jest na bieżąco uzupełniane. 

 

g) Patronaty 

SBP objęło patronatem ponad 30 imprez, w większości konkursów i konferencji. 

 

3. Sytuacja finansowa SBP w 2020 r. 

Dyrektor Biura ZG SBP dr A. Grzecznowska przedstawiła sytuację finansową w okresie 

styczeń-sierpień 2020 r. Wpływ na wynik finansowy miały przede wszystkim obostrzenia 

wprowadzone z powodu pandemii. Zamknięcie bibliotek dla użytkowników oraz zawieszenie 

zajęć na uczelniach spowodowało znaczny spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym 

okresem w roku ubiegłym. Przychody w okresie styczeń-sierpień 2020 r. wyniosły 761 348,99 

zł (w 2019 r. było to 851 091,66 zł). Struktura przychodów przedstawia się następująco: 

- sprzedaż książek 27 990,21 zł (w 2019 r. - 82 138,88 zł) 

- sprzedaż czasopism 266 369,95 zł (w 2019 r. – 302 072,53 zł) 

- sprzedaż plakatów TB 3 862 zł (w 2019 r. – 10 474,73 zł) 

http://ac.sbp.pl/
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- szkolenia 51 975 zł (w 2019 r. – 103 187 zł) – szkolenia od połowy marca odbywały się 

wyłącznie online, od września, na życzenie poszczególnych bibliotek, wracamy do 

organizacji szkoleń stacjonarnych.  

Przychody, gdzie zanotowano wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem to: 

- dofinansowanie książek 79 523,82 zł (2019 r. – 47 619,05 zł)  

- granty 146 426,62 zł (2019 r. – 132 543,16 zł) – SBP skorzystało z możliwości objęcia 

dotacją wynagrodzeń pracowników (zmiana wprowadzona przez MKiDN do regulaminów 

programów operacyjnych)  

- wpływy ze składek członkowskich – wg Wytycznych obowiązujących od stycznia 2020 r. 

oddziały SBP są zobowiązane do przekazywania 15% składek członkowskich do Zarządu 

Głównego. Do sierpnia br. do ZG wpłynęły składki z Kielc, Ostrołęki i Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

Mimo spadku przychodów, Stowarzyszeniu udało się zachować płynność finansową. 

Szczególny wpływ na to miały środki uzyskane z Tarczy Antykryzysowej (dofinansowanie do 

wynagrodzeń pracowników, zmniejszenie kosztów ZUS oraz kosztów czynszu). 

Dyrektor Biura ZG SBP zaapelowała ponownie do członków ZG o pilotowanie w swoich 

bibliotekach i okręgach zakupu wydawnictw SBP oraz prenumeraty czasopism. 

 

A.Grzecznowska odniosła się również do pytań o pozycję w bilansie SBP dot. obsługi ZG 

SBP. W ubiegłych latach koszty te włączone były do pozycji „działalność Biura ZG SBP”. Od 

2019 r. wydzielono w bilansie koszty obejmujące bezpośrednią obsługę Zarządu (czynsz, 

wynagrodzenie dyrektora Biura, sekretariatu, księgowości). 

 

4. Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SBP 

Przewodniczący GKR dr M. Butkiewicz zaprezentował wyniki kontroli Komisji za 2019 r. Z 

uwagi na panującą sytuację obrady GKR odbywały się drogą korespondencyjną. Po analizie 

otrzymanych dokumentów (Bilans 2019, Plan pracy ZG SBP na 2019 r., Sprawozdanie z 

działalności ZG SBP w 2019 r., Sprawozdanie z działalności sekcji, komisji, zespołów w 

2019 r.) członkowie GKR skierowali do Biura ZG SBP pytania, na które dyrektor dr A. 

Grzecznowska udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Główna Komisja Rewizyjna nie zgłasza 

żadnych uwag do pracy Zarządu Głównego SBP. Pochwala wprowadzoną politykę 

oszczędnościową. Przewodniczący GKR wyraził również swoje uznanie dla Przewodniczącej 

SBP i Dyrekcji Biura ZG SBP za utrzymanie działalności w okresie pandemii i uzyskanie 

dodatniego wyniku finansowego na koniec sierpnia 2020 r. Komisja wkrótce opracuje 
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szczegółowy protokół i prześle do Biura ZG SBP.  

 

5. Plan pracy 2020 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne biblioteki, podobnie jak większość instytucji 

kultury, nauki, edukacji zostały zamknięte dla czytelników, a zaplanowane wcześniej 

wydarzenia odwołane. Przygotowany w grudniu plan pracy ZG SBP na rok 2020 okazał się 

po wybuchu epidemii w dużej części niewykonalny. Dotyczy to przede wszystkim 

planowanych szkoleń i konferencji, Forum Młodych Bibliotekarzy SBP. Podjęto decyzję o 

aktualizacji Planu pracy ZG SBP na 2020 r., uwzględniając stan na wrzesień 2020 r. 

Przesłana uczestnikom spotkania wersja uwzględnia wprowadzone w I i II i III kwartale 2020 

r. zmiany w działaniach Stowarzyszenia, formach realizacji przyjętych zadań, metodach 

pracy, terminarzach. Główny nacisk położono na zachowanie ciągłości realizacji zadań 

statutowych SBP, utrzymanie więzi ze strukturami SBP i sprostanie nowym wyzwaniom, przy 

zachowaniu bezpieczeństwa epidemiologicznego. Do rozważenia pozostaje data spotkania 

członków ZG z przewodniczącymi okręgów SBP. Zaproponowano dwa terminy - 20 i 22 

października. Ostateczny termin zostanie wybrany po konsultacjach i podany do wiadomości 

okręgów w początkach października. Przewodnicząca SBP poprosiła o mailowe zgłaszania 

ewentualnych uwag do zmodyfikowanego Planu.  

  

6. Przygotowania do KZD 2021 

Przewodnicząca SBP przypomniała treści uchwał podjętych w czerwcu przez ZG SBP, 

dotyczących organizacji Krajowego Zjazdu Delegatów w 2021 r.: 

- w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 

2021 roku 

- w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich w 2021 r. 

- w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2021r. 

- w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego Krajowego Zjazdu 

Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2021 roku (w składzie: J. Pasztaleniec-

Jarzyńska, B. Budyńska, B. Chlebicka-Abramowicz, K. Dąbkowski, M. Furgał, M. Przybysz, 

Dyrektor Biura ZG SBP) 

- w sprawie powołania Komisji do spraw Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (w 

składzie: S. Błaszczyk, B. Chlebicka-Abramowicz, A. Jagodziński, Ż. Kubic, J. Pasztaleniec-

Jarzyńska) 
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- w sprawie powołania Komisji do spraw Strategii i programu działania SBP na kadencję 

2021-2025 (w składzie: J. Pasztaleniec-Jarzyńska, B. Budyńska, J. Chapska, B. Chlebicka-

Abramowicz, K. Dąbkowski, Z. Gruszka, M. Furgał, R. Podgórska, J. Potęga, M. Przybysz, 

A. Zawałkiewicz)  

- w sprawie powołania Komisji do spraw wniosków i postulatów członków SBP (w składzie: 

A. Jagodziński, M. Przybysz, R. Podgórska, P. Pioterek)  

Powyższe uchwały zostały opublikowane na stronie internetowej SBP 

http://www.sbp.pl/sbp/zarzad_glowny/dokumenty_zg_sbp. 

Składy komisji pozostają otwarte, jest możliwość dołączenia do nich. Na wniosek Z. Gruszki 

został on powołany w skład Komisji ds. Statutu. 

Przewodnicząca SBP przedstawiła ponadto projekty regulaminów zjazdowych – Regulamin 

Krajowego Zjazdu Delegatów, Ramowy Regulamin Zjazdu Okręgowego, Ramowy 

Regulamin Zjazdu Oddziałowego, Ramowy Regulamin Walnego Zebrania Koła. 

J. Pasztaleniec-Jarzyńska podkreśliła również, że jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi 

przeprowadzenie KZD w tradycyjnej formie, konieczne będzie podjęcie stosownych uchwał i 

wprowadzenie zmian do regulaminów umożliwiających przeprowadzenie wyborów w formie 

hybrydowej lub całkowicie zdalnej.  

 

7. Ankieta nt. oczekiwań bibliotekarzy wobec SBP 

Przewodnicząca SBP przypomniała, że podczas ubiegłorocznego spotkania z 

przedstawicielami okręgów został zgłoszony pomysł przeprowadzenia ankiety nt. oczekiwań 

bibliotekarzy wobec SBP. W wyniku dyskusji i konsultacji prowadzonych drogą telefoniczną i 

elektroniczną ustalono, że ankieta obejmie tylko członków SBP.  Powołano Zespół roboczy, 

(B. Budyńska, K. Dąbkowski, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, P. Pioterek, J. Potęga, M. Przybysz), 

w wyniku prac którego powstały trzy propozycje ankiet. Wymagają one dalszych prac. 

Ankieta dla członków SBP będzie jednym z tematów spotkania z przedstawicielami okręgów. 

 

8. Omówienie tematów na spotkanie ZG z przewodniczącymi okręgów  

Przewodnicząca SBP zaproponowała następującą tematykę spotkania: 

- Podsumowanie działalności okręgów w 2019 r. 

- Działalność struktur w okresie pandemii – ograniczenia, możliwości, nowe pomysły 

- Przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w 2021 r. – harmonogram wyborów 

w strukturach SBP 

http://www.sbp.pl/sbp/zarzad_glowny/dokumenty_zg_sbp


7 

 

- Sytuacja SBP – liczba członków, przekrój wiekowy, struktura organizacji (rozważenie 

możliwości „spłaszczenia” struktury organizacyjnej) 

- Ankieta nt. opinii o SBP 

Biuro ZG SBP przygotuje i roześle do członków ZG projekt programu spotkania z 

przewodniczącymi okręgów. Przewodnicząca SBP zachęciła do zgłaszania uwag i uzupełnień 

do programu. 

 

9. Zmiana na stanowisku Dyrektora Biura ZG SBP 

Przewodnicząca SBP poinformowała, że Dyrektor Biura ZG SBP dr Anna Grzecznowska 

przechodzi z dniem 1 października 2020 r. na emeryturę. Przedstawiła kandydaturę Pani 

Aldony Zawałkiewicz na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu Głównego SBP. A. 

Zawałkiewicz posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie, ukończyła studia podyplomowe 

z zakresu technologii informacyjnych w kształceniu niestacjonarnym. Do lipca 2020 r. była 

wicedyrektorem Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w 

Toruniu. Od marca 2020 r. koordynuje szkolenia organizowane przez SBP. Ekspert Zespołu 

ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Autorka badania i 

publikacji nt. nie użytkowników bibliotek. 

A.Zawałkiewicz jest członkiem SBP, działa w Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych, 

współtworzyła i rozwijała Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. 

Przewodnicząca SBP podkreśliła, że dorobek zawodowy oraz dotychczasowe zaangażowanie 

w działalność SBP świadczą o dużych kompetencjach organizacyjnych i merytorycznych. 

Zgodnie ze Statutem SBP, kandydatura Pani Aldony Zawałkiewicz na stanowisko Dyrektora 

Biura ZG SBP została jednogłośnie przyjęta przez członków Prezydium ZG SBP. 

Następnie głos zabrała dr Anna Grzecznowska, dziękując członkom ZG za 14 lat współpracy. 

Odniosła się do ważniejszych wydarzeń z tego okresu, jak współpraca z FRSI, organizacja 

Kongresu IFLA we Wrocławiu, obchody 100-lecia SBP. Prócz osiągnięć i sukcesów 

wspomniała również o trudnych momentach i decyzjach, które musiała podejmować ze 

względu na sytuację finansową Biura. Poinformowała ponadto, że w najbliższych miesiącach 

będzie nadal współpracować z SBP przy rozliczaniu grantów za 2020 r.  

Przewodnicząca SBP oraz członkowie ZG podziękowali dr A. Grzecznowskiej za 

dotychczasową współpracę, podkreślając jej zaangażowanie w działalność edukacyjną, 

informacyjną i promocyjną Stowarzyszenia, udział w kształtowaniu nowego wizerunku oraz 

w zapewnieniu trwałych zmian jakościowych i organizacyjnych SBP. 
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10. Sprawy różne 

- Przewodnicząca SBP zgłosiła zamiar powołania Komisji ds. współpracy międzynarodowej, 

która skupiałaby się m.in. na działalności SBP w IFLA i EBLIDA. Zaapelowała o zgłaszanie 

się do udziału w pracach komisji. 

- Ż. Kubic poinformowała o swoim odejściu z Biblioteki Jagiellońskiej i rozpoczęciu pracy w 

Muzeum UJ. Mimo zawodowego odejścia od bibliotekarstwa pozostaje w SBP i nadal będzie 

pełniła funkcje członka ZG SBP oraz przewodniczącej Zarządu Okręgu SBP w Krakowie.  

 

Przewodnicząca SBP zakończyła spotkanie. 

 

Protokół sporządziła Małgorzata Dargiel-Kowalska 

 

 

 

 

         

        

 


