
Posiedzenie Zarządu Głównego SBP 

16 lutego 2021 r. online 

 

W posiedzeniu, które odbyło się online na platformie ClickMeeting uczestniczyli: Sylwia Błaszczyk, 

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, Marta Lach, Aldona Zawałkiewicz. 

Spotkanie prowadziła Przewodnicząca SBP, J. Pasztaleniec-Jarzyńska. 

Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym w celu omówienia spraw dotyczących  

organizacji wyborów i Krajowego Zjazdu Delegatów w świetle opinii prawnej oraz podjęcia stosownych 

uchwał. 

 

1. Informacja o działalności ZG SBP 

Pierwsza część spotkania dotyczyła bieżących spraw Zarządu Głównego. J. Pasztaleniec-Jarzyńska 

przedstawiła najważniejsze przedsięwzięcia, które miały miejsce w okresie grudzień 2020 – luty 2021 

r. 

a) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zostało nominowane w plebiscycie Książka Roku 2020 

w kategorii Fundacja/Stowarzyszenie Roku za podejmowanie działań na rzecz wspierania środowiska 

literackiego oraz czytelników w 2020 r., m.in. poprzez ogólnopolską akcję #niezostawiamczytelnika. 

Nominacja wiąże się z nagrodą pieniężną, jej wysokość uzależniona jest od wyników plebiscytu. 

Przewodnicząca SBP zaapelowała o rozpowszechnienie tej informacji, głosowanie trwa do końca lutego 

2021 r. 

b) szkolenia 

W omawianym okresie zorganizowano ponad 20 szkoleń online na platformie ClickMeeting, w tym 2 

bezpłatne webinaria. Rozpoczął się ponadto nowy kurs online poświęcony opracowaniu zbiorów 

„Opracowanie formalne zbiorów bibliotecznych według aktualnych wskazań Biblioteki Narodowej”. Ze 

względu na duże zainteresowanie planowana jest kolejna edycja w listopadzie br. Trwa nabór 

uczestników na kurs MARC 21. 

c) wnioski o granty 

Złożono wniosek w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanym z tzw. Funduszy 

norweskich i Funduszy EOG - „Minimalizacja wykluczenia niepełnosprawnych poprzez dostępność 

usług bibliotek”. Wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym. 

Ponadto opracowano i złożono raporty z realizacji wszystkich zadań dofinansowanych w 2020 r. 

http://www.sbp.pl/o_bibliotekach/wydarzenia/_niezostawiamczytelnika


SBP otrzymało dofinansowanie projektu AFB. Pozytywnie został rozpatrzony również wniosek 

dotyczący wydawania miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza”. Reszta złożonych wniosków nie została 

jeszcze rozpatrzona w ministerstwie. Przewodnicząca SBP wystąpiła ponadto do MKDNiS z wnioskiem 

o sfinansowanie nagród w konkursie Bibliotekarz Roku 2020. 

B. Budyńska zadała pytanie o dofinansowanie „Bibliotekarza” przez Bibliotekę na Koszykowej. 

Przewodnicząca SBP odpowiedziała, iż mimo podpisanego porozumienia, od zeszłego roku dyrektor 

Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego nie przekazał 

środków na wydawanie miesięcznika.  

d) W ramach realizacji projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek rozpoczęły się badania w 

bibliotekach publicznych (uruchomiono formularz do zbierania danych za 2020 rok). W planach na ten 

rok jest między innymi organizacja seminarium online nt. projektu oraz opracowanie metodologii i 

narzędzi do badań wpływu bibliotek.  

e) trwające konkursy: 

- na plakat Tygodnia Bibliotek 2021 

- Bibliotekarz Roku 2020 

- Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020 

- Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2020 rok 

- Nagroda Młodych BP im. prof. M. Dembowskiej 

f) Trwają prace nad nowym e-sklepem. Uruchomienie planowane jest na 15 marca 2021 r.  

g) W omawianym okresie ukazało się 5 nowości Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP. 

Przewodnicząca SBP zwróciła szczególną uwagę na dwa tytuły: 

Z biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników biblioteki (W. Budrowska, M. Paul, A. Zawałkiewicz, M. 

Żynda) 

Edward Potkowski Opuscula inedita. Prace niepublikowane (Piotr Tafiłowski) 

h) Powstaje nowa seria wydawnicza przy współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa Informacji i 

Bibliologii UW: "Komunikacja społeczna i media - teoria, metodologia, praktyka". W roku 2021 planuje 

się wydanie dwóch tomów w tej serii. 

i) Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 roku, w wykazie 

czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ujęte zostały 

czasopisma naukowe SBP: „Przegląd Biblioteczny” - 40 punktów (wzrost o 20 punktów w stosunku do 

ostatniej punktacji); „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne” – 20 punktów. 

j) Rozpoczęło się badanie ankietowe wśród członków SBP, będzie ono trwało do 19 marca br. 

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy planowaniu kierunków działania na najbliższe lata. 

Potrzebne jest sprawne współdziałanie wszystkich struktur SBP, aby dotrzeć do jak największej liczby 

członków. Do osób posiadających adres e-mail został wysłany link do elektronicznej wersji ankiety, 



osoby nie posługujące się pocztą elektroniczną mogą wypełnić ankietą w wersji tradycyjnej. Przez dwa 

dni otrzymano ok. 140 wypełnionych ankiet. 

k) Odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej bibliotekarzy z Krakowa z przedstawicielami ZG SBP 

dotyczące organizacji w 2021 roku Forum Młodych Bibliotekarzy w formie online.  

l) W związku z ogłoszonymi konsultacjami publicznymi projektu uchwały Rady Ministrów w 

sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 

2021-2025”. Przewodnicząca SBP zwróciła się z apelem o nadsyłanie uwag, które Stowarzyszenie 

zawrze w swojej opinii i prześle do ministerstwa. 

ł) SBP podjęło działania wobec zamiaru likwidacji osiemnastu filii bibliotek pedagogicznych 

województwa łódzkiego i skierowało w dniu 21 stycznia 2021 roku list do przedstawicieli władz 

samorządowych oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi wyrażający sprzeciw wobec planowanych przez 

władze samorządowe działań. Z odpowiedzi przesłanej przez Marszałka Województwa wynika, że 

ostateczna decyzja dotycząca likwidacji placówek jeszcze nie zapadła. 

m) Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest trudna, ale stabilna. Zgodnie z Wytycznymi w 

sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich przyjętymi 

uchwałą nr 3/2019 na konto Zarządu Głównego SBP przekazywana jest część składek członkowskich. 

Na kolejnym posiedzeniu ZG zostanie podjęta decyzja, na jaki cel środki te zostaną przeznaczone. 

 

2. Wybory w strukturach i nowych władz SBP  

Przewodnicząca SBP przedstawiła opinię prawną Spółki Prawniczej Leżański Pankiewicz dotyczącą 

możliwości przeprowadzenia w 2021 roku w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, wyborów online. 

Wynika z niej, że na mocy obowiązujących przepisów wybory mogą odbyć się z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem tajności głosowania (wyjątek stanowią wybory na 

poziomie kół, gdzie Statut dopuszcza głosowanie jawne za zgodą wszystkich uczestniczących). Jednak 

ze względu na zapisy w Statucie SBP niedopuszczalna jest procedura przeprowadzenia wyborów do 

władz drogą korespondencyjną (wysyłanie kopert z kartami do głosowania i odsyłanie ich przez 

członków). W opinii zwrócono również uwagę na wprowadzony w drugiej połowie 2020 roku art. 10 

ust. 1 f ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, który mówi, że jeśli kadencja władz upływa w okresie 

trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, to podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru 

władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Oznacza to, że nie ma obowiązku przeprowadzania 

wyboru nowych władz, albowiem te wybrane w poprzednich wyborach zachowują swój mandat w 

okresie wskazanym w przepisie.  

Następnie dyrektor Biura ZG SBP A. Zawałkiewicz przedstawiła wyniki rozmów z firmą NASK zajmującą 

się m.in. tworzeniem narzędzi do głosowań online. Zakup narzędzia, z którego mogliby skorzystać 



wszyscy członkowie SBP (umożliwiający przeprowadzenie wyborów na wszystkich szczeblach) 

wykracza poza możliwości finansowe Stowarzyszenia. 

Przewodnicząca SBP zreferowała następnie dyskusję członków Prezydium ZG SBP, która miała miejsce 

podczas posiedzenia w dniu 4 lutego br., gdzie uczestnicy jednogłośnie opowiedzieli się za 

przedłużeniem kadencji. Zaprezentowała podstawy prawne możliwości przedłużenia kadencji władz 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: 

- Ustawę z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570), gdzie zdefiniowane zostały m. in. pojęcia „stan epidemii” i „stan 

zagrożenia epidemicznego”; 

- Ustawę z dn. 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 

układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086), w której art. 28 przywołuje 

Ustawę Prawo o stowarzyszeniach. 

- Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 oz. 104 z późniejszymi 

zmianami) 

Rozpoczęła się dyskusja: 

Ż. Kubic uznała przełożenie wyborów za rozsądne rozwiązanie. Poprosiła, aby w ślad za uchwałą 

przedłużającą kadencję wszystkich struktur przygotować wytyczne, jak postępować w sytuacji, kiedy 

obecne władze w strukturach terenowych będą chciały się wycofać. Ze względu na fakt, że nie jesteśmy 

w stanie przewidzieć, o ile trzeba będzie kadencję przedłużyć, trzeba liczyć się z tym, że część osób 

będzie chciała zrezygnować z pełnionych funkcji przed końcem kadencji. 

J. Pasztaleniec-Jarzyńska przyznała, że to bardzo ważna kwestia. Podkreśliła jednocześnie, że 

ewentualne przedłużenie kadencji nie oznacza zawieszenia prac przygotowawczych do wyborów KZD. 

Komisje zjazdowe powołane uchwałami w 2020 roku będą działać. Pierwsze spotkania online zostały 

już zaplanowane. 

J. Chapska zgodziła się, że przeprowadzenie wyborów w obecnej sytuacji jest niemożliwe. Przyznała, 

że same koła zgłaszają potrzebę przedłużenia kadencji. 

J. Potęga również opowiedziała się za przesunięciem wyborów. Zauważyła, że w uchwale wydłużającej 

kadencję należy wymienić wszystkie podstawy prawne decyzji, określić, na jaki czas przedłużona 

zostaje obecna kadencja, zawrzeć informację o kontynuacji działalności powołanych komisji. 

R. Podgórska poinformowała o problemach w okręgu dolnośląskim, gdzie część bibliotekarzy rezygnuje 

z członkostwa w SBP. Rozwiązaniu ulegają niektóre struktury – koła i oddziały. Pozostanie maksimum 

6 kół, co stwarza problem z utworzeniem oddziału. Przyznała, że nie wyobraża sobie przeprowadzenia 

wyborów w tym czasie.  



Przewodnicząca SBP przyznała, że zna trudną sytuację w okręgu dolnośląskim. Zwróciła uwagę na 

konieczność uporządkowania obecnych struktur (likwidację kół czy oddziałów, powołanie nowych, 

zgłoszenie zmian do KRS).  

A.Jagodziński przyznał, że przedłużenie kadencji nie jest dobrą sytuacją i może być źle odebrane wśród 

członków. Jednak Zarząd Główny nie może zrobić nic innego w obecnej sytuacji. 

Nawiązał również do sytuacji, o której mówiła Ż. Kubic – rezygnacji z funkcji przed upływem końca 

kadencji. Zauważył, że Statut SBP pozwala na uzupełnienie składu władz o nowych członków z grona 

delegatów ostatniego KZD. Zwrócił również uwagę, że przepisy mówią o 60 dniach od zakończeniu 

epidemii – w tym czasie trzeba będzie przeprowadzić wybory na wszystkich szczeblach. 

S. Błaszczyk potwierdziła możliwość uzupełnienie składu zarządów spośród delegatów. Przypomniała 

też o pracach Komisji Statutowej, która czeka na zgłaszanie propozycji zmian do Statutu SBP. 

Przewodnicząca SBP zwróciła się do członków ZG z pytaniem, czy ktoś widzi konieczność rezygnacji z 

członkostwa w Zarządzie Głównym przed upływem kadencji. 

Ż. Kubic przyznała, że obecnie zawodowo jest związana z obszarem muzealnictwa i uważa, że funkcję 

przewodniczącego okręgu powinien przejąć ktoś, kto ma stały kontakt z bibliotekarstwem. Problemem 

jest brak chętnych nie tylko do bycia członkami SBP, ale i pełnienia funkcji.  

S. Błaszczyk poinformowała, że obecna kadencja jest jej ostatnią w Zarządzie Głównym. 

Podobnie R. Podgórska przyznała, że planuje przejście na emeryturę i zakończenie pełnienia funkcji w 

SBP. 

Następnie J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła projekt uchwały nr 1/2021 Zarządu Głównego SBP w 

sprawie przedłużenia kadencji władz SBP w związku ze stanem epidemii. 

S. Błaszczyk zasugerowała, aby w uchwale zawrzeć informację o przedłużeniu pełnomocnictw dla 

oddziałów i okręgów wydanych przez Zarząd Główny SBP na kadencję 2017-2021. 

J. Potęga poprosiła o wymienienie w treści uchwały aktu prawnego wprowadzającego stan epidemii 

oraz o powołanie się na otrzymaną opinię prawną.  

Przewodnicząca SBP ogłosiła głosowanie za przedłużeniem kadencji władz SBP do czasu zakończenia 

pandemii. Głosowanie odbyło się w formie anonimowej ankiety na platformie ClickMeeting. Liczba 

osób głosujących za przedłużeniem kadencji: 13, liczba głosów przeciw przedłużeniu kadencji: 0. 

Podsumowując spotkanie J. Pasztaleniec-Jarzyńska zobowiązała się do uwzględnienia zgłoszonych 

uwag i przesłania poprawionej uchwały do członków Zarządu Głównego SBP. Zapowiedziała ponadto, 

że kolejnym działaniem będzie nowelizacja harmonogramu przygotowań do Krajowego Zjazdu 

Delegatów SBP. 

Przewodnicząca SBP zakończyła spotkanie. 

 

Protokół sporządziła Małgorzata Dargiel-Kowalska  


