
Posiedzenie Zarządu Głównego SBP 

25 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, Paweł Pioterek, Rozalia Podgórska, 

Joanna Potęga, Marzena Przybysz oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, Aldona Zawałkiewicz. 

Posiedzenie zostało zwołane przez Sekretarza Generalnego SBP oraz Wiceprzewodniczących SBP w 

trybie nadzwyczajnym. Powodem była informacja o dłuższej nieobecności Przewodniczącej SBP Joanny 

Pasztaleniec-Jarzyńskiej. Zarząd Główny SBP zebrał się w celu omówienia bieżącej sytuacji i 

zapewnienia ciągłości działalności Stowarzyszenia, poprzez powierzenie pełnienia obowiązków 

przewodniczącego jednemu ze swoich członków. 

Spotkanie prowadziła Sekretarz Generalna SBP Barbara Budyńska. 

 

1. Przyjęcie protokołu ZG SBP z dnia 16 lutego 2021 r. 

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 16 lutego 2021 r. został przyjęty jednogłośnie. 

Członkowie ZG otrzymali treść Uchwały nr 1/2021 w sprawie przedłużenia kadencji władz 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w związku ze stanem epidemii, uzupełnioną o uwagi zgłoszone 

na poprzednim posiedzeniu. Zdecydowano, że uchwała zostanie podjęta w głosowaniu 

korespondencyjnym poprzez  wypełnienie kart do głosowania i przesłanie ich na adres biuro@sbp.pl. 

Po otrzymaniu wszystkich odpowiedzi zostanie sporządzony protokół przyjęcia uchwały. 

 

2. Powierzenie obowiązków przewodniczącego SBP 

Sekretarz Generalna SBP poinformowała zebranych o przyczynach dłuższej nieobecności 

Przewodniczącej SBP Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej. Zgodnie ze Statutem SBP, par. 40, ust. 1 p. 5, w 

przypadku, kiedy przewodniczący Stowarzyszenia nie może pełnić swoich obowiązków, do kompetencji 

Zarządu Głównego należy powierzanie wybranemu na Krajowym Zjeździe Delegatów członkowi ZG 

obowiązków przewodniczącego. 

Andrzej Jagodziński zgłosił propozycję powierzenia obowiązków przewodniczącego na czas 

nieobecności Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej Sekretarzowi Generalnemu SBP Barbarze Budyńskiej. 

Wiceprzewodniczący SBP Małgorzata Furgał i Krzysztof Dąbkowski również rekomendowali Barbarę 

Budyńską do objęcia obowiązków przewodniczącej SBP, ze względu na pełnioną funkcję, doświadczenie 

zawodowe i stowarzyszeniowe, autorytet w środowisku. Barbara Budyńska wyraziła zgodę na pełnienie 

obowiązków przewodniczącego SBP. 

Rozpoczęto głosowanie nad powierzeniem obowiązków przewodniczącego SBP. Głosowanie odbyło 
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się w formie anonimowej ankiety na platformie ClickMeeting. Liczba osób głosujących za 

powierzeniem obowiązków Barbarze Budyńskej: 9, liczba głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 1. 

W krótkiej dyskusji omówiono zapisy Uchwały ZG SBP nr 2/2021 w sprawie powierzenia obowiązków 

przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  Treść uchwały: 

Zarząd Główny SBP, działając na podstawie § 40, ust. 1, p. 5 Statutu SBP, postanawia powierzyć 

pełnienie obowiązków przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Sekretarzowi 

Generalnemu SBP Pani Barbarze Budyńskiej do czasu powrotu do zdrowia Przewodniczącej SBP 

Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej. 

 

Zdecydowano, że uchwała zostanie podjęta w głosowaniu korespondencyjnym poprzez 

wypełnienie kart do głosowania i przesłanie ich na adres biuro@sbp.pl. Po otrzymaniu 

wszystkich odpowiedzi zostanie sporządzony protokół przyjęcia uchwały. 

Następnie informacja o powierzeniu pełnienia obowiązków przewodniczącego SBP 

Sekretarzowi Generalnemu SBP Barbarze Budyńskiej zostanie przekazana do zarządów 

okręgów SBP oraz organizacji, w pracach których uczestniczyła Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 

(Krajowa Rada Biblioteczna, IFLA, KOED). 

 

W dalszej części spotkania krótko omówiono bieżące sprawy, które leżą w kompetencjach 

przewodniczącego SBP: 

a) Przygotowania do KZD 

Po zakończeniu głosowania korespondencyjnego treść Uchwały ZG SBP nr 1/2021 w sprawie 

przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w związku ze stanem 

epidemii zostanie przekazana do struktur SBP. Komisja ds. Statutu oraz Komisja ds. Strategii i 

programu działania SBP na lata 2021-2025 będą działać zgodnie z zapisami uchwał je 

powołujących. Pierwsze spotkania obu komisji zostały odwołane, należy przygotować nowy 

terminarz spotkań.  Kolejnym działaniem powinna być nowelizacja harmonogramu 

przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP. 

b) Opiniowanie 

mailto:biuro@sbp.pl.%20Po%20otrzymaniu


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” Stowarzyszenie powinno zebrać uwagi środowiska i przesłać w swojej opinii do MKDNiS do 3 

marca br. 

Na bieżąco SBP proszone jest również o opiniowanie kandydatów na dyrektorów bibliotek. Małgorzata 

Furgał zadeklarowała pomoc przy sporządzaniu tego typu opinii. 

c) Granty 

Przy sporządzaniu wniosków i rozliczeń oraz podpisywaniu umów wymagane są podpisy osób 

upoważnionych do reprezentowania organizacji. W przypadku SBP są to podpisy dwóch z trzech 

uprawnionych osób: przewodniczącego SBP, sekretarza generalnego SBP, skarbnika SBP (paragraf 66 

Statutu SBP). W obecnej sytuacji dokumenty będą podpisywać więc sekretarz generalny i skarbnik. 

d) Projekt AFB 

Ze względu na bieżące zaangażowanie we wszystkie prace toczące się w ramach projektu AFB, Dyrektor 

Biura ZG SBP Aldona Zawałkiewicz zgłosiła gotowość do przejęcia koordynacji nad projektem w 

zastępstwie Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej.  

e) Ankieta dla członków SBP 

Ze względu na udział w pracach zespołu ds. Ankiety SBP, Dyrektor Biura ZG SBP Aldona Zawałkiewicz 

zgłosiła gotowość do przejęcia koordynacji nad pracami w tym zakresie w zastępstwie Joanny 

Pasztaleniec-Jarzyńskiej.  

 

Zarząd Główny SBP postanowił powierzyć koordynację prac nad projektem AFB oraz nad Ankietą dla 

członków SBP Dyrektorowi Biura ZG SBP Aldonie Zawałkiewicz na czas nieobecności Przewodniczącej 

SBP Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej.  

 

Barbara Budyńska zakończyła spotkanie. 

 

Protokół sporządziła Małgorzata Dargiel-Kowalska 


