
Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 21-22.03.2013 r.  

 

W dniach 21-22.03.2013 r. odbyło się w Biurze ZG SBP posiedzenie Zarządu 

Głównego SBP. Obecni byli: Sylwia Błaszczyk, Elżbieta Budnik, Maria Burchard, Joanna 

Chapska,  Ewa Chrzan, Stanisław Czajka, Anna Grzecznowska, Bolesław Howorka, Janina 

Jagielska, Ewa Kobierska-Maciuszko, Jerzy Krawczyk, Krzysztof Marcinowski, Janusz 

Nowicki, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk, Małgorzata 

Szmigielska, Elżbieta Zaborowska, Małgorzata Dargiel-Kowalska. 

 

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Elżbieta Stefańczyk.. 

Porządek obrad obejmował: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZG w dn. 13-14.grudnia 2012 r. 

2. Informacja o najważniejszych działaniach ZG w okresie grudzień 2012- marzec 2013 

(kol. E. Stefańczyk) 

3. Omówienie i przyjęcie sprawozdań SBP za 2012 r.:  

a) z działalności Zarządu Głównego (referuje kol. M. Przybysz),  

      b) z działalności sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG (kol. E. Chrzan) 

      c) z działalności struktur terenowych (kol. S. Błaszczyk) 

      d) sprawozdanie Skarbnika (kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska) 

4. Zatwierdzenie bilansu SBP za 2012 r. (K. Krawczak)  

5. Plan pracy ZG SBP 2013 (kol. M. Przybysz, J. Nowicki) 

6. Powołanie Kapituły nadawania godności Członka Honorowego SBP (kol. J. Jagielska) 

7. KZD 2013: 

a) omówienie wyników wyborów w strukturach terenowych (kol. E. Stefańczyk) 

b) prace Komisji ds. Statutu SBP (kol. S. Błaszczyk) 

c) prace Komisji ds. uchwał i wniosków (kol. M. Bochan) 

d) projekt nowelizacji „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  na lata 2010-

2021”  oraz uzasadnienia (kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska) 

e) założenia „Programu działania SBP na lata 2013-2017” (kol. M. Przybysz) 

f) przygotowania do konferencji towarzyszącej KZD (kol. E. Stefańczyk) 

g) finanse KZD (A. Grzecznowska) 

8. Omówienie i zatwierdzenie kandydatur na Członka Honorowego SBP (kol. kol. E. 

Stefańczyk, J. Jagielska) 

9. Rzecznictwo dot. realizacji Strategii SBP (kol. E. Górska) 



10. Stan realizacji konkursów SBP (kol. E. Stefańczyk): 

- Tydzień Bibliotek 2013 

- Mistrz Promocji Czytelnictwa 2012 

- Bibliotekarz Roku 2012 

11. Sprawy różne 

 

 

21 marca 

Ad.1 

 Przyjęto protokółu z Posiedzenia Zarządu Głównego w dniach 13-14.12.2012 r.  

 

Ad. 2 

Kol. Elżbieta Stefańczyk omówiła najważniejsze działania ZG SBP w okresie grudzień 2012 

– marzec 2013, w tym:  

- sprawy organizacyjne (posiedzenie Prezydium ZG SBP w dn. 1 lutego br., wybory w 

strukturach terenowych SBP, dystrybucja spersonalizowanych kart członków SBP, prace nad 

uzupełnieniem bazy członków, posiedzenie KOiW) 

- konferencje, seminaria, warsztaty 

 * szkolenie dot. akredytacji profesjonalnej SBP (31.01) 

 * warsztaty dla nauczycieli oraz bibliotekarzy pt.: „Edukacja informacyjna i medialna 

w szkole”, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, org. KEI (20.02.) 

 * warsztaty nt. badania wskaźników efektywności w bibliotekach publicznych i 

pedagogicznych, Sulejówek (6-8.03) 

 * prace nad programem konferencji towarzyszącej KZD oraz cyklem warsztatów dot. 

kompetencji psychologicznych w bibliotekach 

- konkursy (Tydzień Bibliotek, Mistrz Promocji Czytelnictwa, Bibliotekarz Roku) 

- działalność wydawnicza 

 *czasopisma wydawane są zgodnie z planem wydawniczym 

 * książki („Derliczek, czyli wędrówki literackie” J. Papuzińska, „Przegląd 

Biblioteczny. Monografia” Z. Gruszka, „Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla 

dokumentu ikonograficznego”) 

 * posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP (26.02.) 

 * przygotowanie Biuletynu Informacyjnego nr 2/2012 

- rozwój portalu sbp.pl  



- realizacja działań w ramach programów operacyjnych i innych (granty, dotacje) 

 * FIO – przyjęte rozliczenie za 2012 r. 

 * dofinansowanie na digitalizację książek ukazujących się poza seriami oraz na  

wydanie książki „Kustosze księgozbiorów polskich za granicą” 

 * złożenie odwołania do MKiDN na wydawanie „Świata Książki Dziecięcej” i 

„Tydzień Bibliotek” – otrzymano dofinansowanie 

 *  prośba do MKiDN o dofinansowanie konkursu Bibliotekarz Roku oraz Salonu 

Bibliotek podczas TKH 

 * przygotowanie wniosków do MNiSW na wydawanie czasopism naukowych 

 * przygotowanie wniosku do FRSI na rozwój portalu sbp.pl 

 * prace nad wnioskiem do Programu Obserwatorium Kultury dot. badania 

efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych 

 * rozmowy z FRSI nt. grantu 2013-2014 (badanie efektywności bibliotek, akredytacja 

profesjonalna SBP, strategia rozwoju portalu) 

- stanowiska, opinie, interwencje 

 * interwencja do Minister Edukacji Narodowej w sprawie likwidacji wielu bibliotek 

pedagogicznych 

 *spotkanie w siedzibie ZG ZNP nt. propozycji MAiC dot. zmian w funkcjonowaniu 

bibliotek szkolnych (uczestniczyła M. Przybysz) 

 * list do MAiC, MKiDN, MEN dot. projektu założeń do ustawy o poprawie warunków 

świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego 

 * zapytanie do MKiDN w sprawie interpretacji zapisów ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych dot. wyświetlania filmów w bibliotekach 

 * konsultacje w sprawie deregulacji zawodów z ministrem Piechocińskim 

(uczestniczyły E. Kobierska-Maciuszko, J. Pasztaleniec-Jarzyńska) 

 * poparcie stanowiska KOED dot. ustawy o zasadach finansowania nauki 

 * opinia dot. projektu rozporządzenia MPiPS i MKiDN w sprawie wykazu bibliotek, 

organizacji osób niewidomych i ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym 

jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych 

- inne 

 * spotkania, m. in.: z Podsekretarzem Stanu w MAiC, z Ambasadorem Nigerii w 

Polsce, zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, w sprawie 

kontynuacji umów sponsorskich 



 * prace nad: nowelizacją Strategii SBP, nowelizacją Statutu SBP, nową ustawą o 

bibliotekach 

 * patronaty SBP i portalu sbp.pl 

 * prowadzenie akcji „Wyobraźnia czyni cuda” (zbieranie funduszy dla Biblioteki 

Szpitala Dziecięcego na ul. Niekłańskiej w Warszawie) 

 

Ad. 3 

a) Kol. M. Przybysz omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w 2012 r. 

(dokument w załączeniu). Sprawozdanie zostało przyjęte. 

b) W związku z nieobecnością kol. E. Chrzan w pierwszym dniu obrad, punkt dot. 

omawiania sprawozdania z działalności sekcji, komisji, zespołów problemowych ZG 

przesunięto na drugi dzień spotkania 

c) Kol. S. Błaszczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności struktur terenowych SBP 

(dokument w załączeniu). Sprawozdanie zostało przyjęte. 

d) Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła sprawozdanie Skarbnika SBP (dokument 

w załączeniu). Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Następnie kol. E. Stefańczyk otworzyła dyskusję. 

Kol. St. Czajka stwierdził, iż pomimo dużych starań ze strony ZG, prognoza na przyszłość nie 

jest optymistyczna. Wpływ na taką sytuację mają różnie procesy, niezależne od 

Stowarzyszenia, jak np. upadek prasy drukowanej. ZG koncentruje się obecnie na 

zdobywaniu środków finansowych poprzez granty i dotacje, jest to jednak niestabilny element 

budżetu, na którym nie można się wyłącznie koncentrować. Podstawą gospodarki finansowej 

powinny być dochody własne Stowarzyszenia. Dobrym rozwiązaniem na rok 2013 jest 

kontynuacja współpracy z FRSI. 

Kol. K. Marcinowski przypomniał swoje wystąpienie z posiedzenia Prezydium ZG w lutym 

br., kiedy mówił, że biblioteki czerpią teraz głównie informacje z portalu, nie z czasopism. 

Zaproponował powołanie zespołu, który zajmowałby się  wyłącznie sytuacją finansową SBP. 

Kol. J. Krawczyk przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów, z której 

wynika, że to sieć jest głównym miejscem, gdzie szuka się informacji. 

Kol. E. Kobierska-Maciuszko mówiła o przejściu na wydawanie czasopism w formie 

elektronicznej. 

Kol. J. Chapska przypomniała, że biblioteki dostają coraz niższe dotacje, co wpływa na 

spadek zakupu czasopism.  



Kol. E. Stefańczyk zapowiedziała, że zostaną zorganizowane spotkania z zespołami 

redakcyjnymi poszczególnych czasopism, podczas których przeprowadzona zostanie analiza 

kosztów i możliwości. Przypomniała również, że w tym roku kończy się dotacja FRSI na 

rozwój portalu sbp.pl. Dostaniemy natomiast środki finansowe na opracowanie biznes planu 

dla portalu. 

Kol. K. Marcinowski zaproponował, aby uczynić z portalu miejsce, w którym biblioteki będą 

mogły się, za niewielka opłatą, reklamować. Zauważył, że w budżecie biblioteki łatwiej 

znaleźć pieniądze na reklamę niż na zakup nowości wydawniczych. 

Kol. E. Stefańczyk zauważyła, że nie możemy też zaprzestawać organizacji konferencji, 

ponieważ przynoszą one spore dochody. 

 

Ad. 4 

Anna Grzecznowska, dyrektor Biura ZG SBP, przedstawiła bilans Stowarzyszenia za 2012 r. 

Wypracowany zysk jest przeznaczany na realizację działalności statutowej. Sprawozdanie 

finansowe za 2012 r. zostało przyjęte (Uchwała nr 1/2013) 

 

Ad.5 

Kol. M. Przybysz zaprezentowała plan pracy ZG SBP na 2013 r. (dokument w załączeniu). 

Część wydawniczą omówił kol. J. Nowicki. A. Grzecznowska podkreśliła, że w planie zostały 

uwzględnione również zadania, które będą realizowane tylko pod warunkiem otrzymania 

dotacji. Plan pracy, po uwzględnieniu zgłoszonych uwag, został przyjęty. 

 

Ad. 6 

Kol. E. Stefańczyk przypomniała, że Uchwałą nr 14/2012 zostały wprowadzone zmiany do 

Regulaminu nadawania godności Członka Honorowego SBP. W Regulaminie znajduje się 

zapis dot. Kapituły, w skład której wchodzą: przewodniczący SBP, honorowy 

przewodniczący SBP, 3 Członków Honorowych, przewodnicząca KOiW. Członkowie 

Honorowi powołani w skład Kapituły to: Ewa Stachowska-Musiał, Elżbieta Pawlicka, Jan 

Wołosz. Zebrani przyjęci Uchwałę nr 2/2013, zatwierdzającą skład Kapituły: E. Stefańczyk, 

St. Czajka, E. Stachowska-Musiał, E. Pawlicka, J. Wołosz, J. Jagielska. 

 

Ad. 7 

a) Wybory w strukturach terenowych omówiła kol. E. Stefańczyk. Wybory odbyły się 

już we wszystkich Oddziałach SBP, informacje o nowych przewodniczących są  na 



portalu. Trwają wybory w okręgach. Do Biura ZG SBP napływają zgłoszenia 

delegatów na KZD. Wnioski przyjęte podczas zjazdów okręgowych należy zgłaszać 

do Komisji Wnioskowej, do kol. M. Bochan. 

b) Prace Komisji ds. Statutu omówiła kol. S. Błaszczyk. Ostatnie posiedzenie Komisji 

odbyło się 20.03, kolejne planowane jest w kwietniu. Dyskusja dot. m.in. zapisów o 

członkach wspierających, członkach zagranicznych, zmian kompetencji Prezydium. 

 

Na zakończenie pierwszego dnia obrad kol. E. Stefańczyk poinformowała o deklaracji 

dyrektora BN, T. Makowskiego o udostępnieniu pomieszczeń w gmachu Biblioteki 

Narodowej na działalność Biura ZG SBP. Dotychczasowa siedziba Biura ulegnie likwidacji.  

 

22 marca 

Drugi dzień obrad rozpoczął się od prezentacji kol. E. Chrzan nt. działalności sekcji, komisji i 

zespołów przedmiotowych ZG SBP w 2012 r. Sprawozdanie zostało przyjęte (dokument w 

załączeniu). Zgłoszono również postulat, aby rozważyć rozwiązanie nieaktywnych sekcji i 

komisji. 

 

Ad. 7 cd. 

c) Kol. J. Chapska odczytała nadesłane przez kol. M. Bochan wnioski Komisji ds. 

uchwał i wniosków. Do przewodniczących Okręgów zostanie wysłana ponowna 

prośba o nadsyłanie wniosków zgłoszonych podczas Zjazdów Okręgowych. Kol. E. 

Stefańczyk zaapelowała, aby przyjrzeć się wnioskom pod względem realności i 

zgodności ze Statutem SBP. 

d) Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła projekt nowelizacji „Strategii 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”. Omówiła cele strategiczne 

i szczegółowe, zadania i projekty realizowane w ich ramach (dokument w załączeniu). 

Kol. M. Burchard zaapelowała o stworzenie strategii rozwoju informacji, jest to 

bardzo potrzebny dokument, ponieważ świadomość środowiska na temat 

kształtowania informacji w Polsce jest bardzo słaba. Kol. E. Stefańczyk 

poinformowała, że do zmian w Strategii zostanie przygotowane uzasadnienie.  

e) Założenia „Programu działania SBP na lata 2013-2017” omówiła kol. M. Przybysz; 

projekt programu będzie przedmiotem dalszych prac,  



f) Kol. E. Stefańczyk przedstawiła program konferencji towarzyszącej KZD. 

Konferencja pt.: „Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej” odbędzie się w dn. 6-7 

czerwca br. w Warszawie (szczegółowy program w załączeniu) 

g) Dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska przedstawiła informacje o hotelu, gdzie 

odbędzie się konferencja i KZD. Poinformowała również o kosztach uczestnictwa, w 

przypadku KZD będzie to ok. 600 zł/delegat, łącznie z noclegiem. 

 

Ad. 8 

Kol. J. Jagielska, przewodnicząca KOiW, poinformowała o posiedzeniu Kapituły nadawania 

godności Członka Honorowego SBP, które odbyło się 22 marca br., przed spotkaniem ZG. Do 

Komisji Odznaczeń i Wyróżnień wpłynęło 9 wniosków, w tym jeden nie spełniał wymogów 

formalnych (wpłynął po terminie). Kapituła po przeprowadzeniu szczegółowej analizy 

działalności kandydatów na forum SBP, zarówno na szczeblu okręgowym jak i 

ogólnopolskim, przedstawia ZG następujące kandydatury: 

Maria Burchard – Warszawa (okręg mazowiecki) 

Maria Hudymowa – Koszalin (okręg zachodniopomorski) 

Andrzej Jagusztyn – Rzeszów (okręg podkarpacki) 

Barbara Sordylowa – Kraków (okręg małopolski) 

Tadeusz Zarzębski – Warszawa (okręg mazowiecki) 

Kapituła wnioskuje również o wprowadzenie do Statutu SBP zapisu o przyznawaniu tytułu 

Honorowego Członka Okręgu SBP oraz zapisu o roli i uprawnieniach Kapituły, która sama 

powinna przedstawiać kandydatów KZD, bez pośrednictwa. W dyskusji członkowie ZG nie 

wyrazili jednak zgody na przyznawanie członkostwa honorowego w okręgach argumentując, 

że to wyróżnienie ma charakter specjalny i dotyczy osób szczególnie zasłużonych dla 

Stowarzyszenia, działających w skali ogólnopolskiej.  

 

Ad. 9 

Kol. E. Stefańczyk przedstawiła projekt uchwały dot. powołania Komisji akredytacji 

profesjonalnej SBP, która będzie zatwierdzać wnioski przygotowane przez ekspertów 

(Uchwała nr 4/2013). Do Komisji zaproponowała powołanie następujących osób: E. 

Kobierska-Maciuszko (przewodniczaca Komisji), dr hab. M. Próchnicka, prof. dr hab. J. 

Kacperek-Woźniak, dr A. Grzecznowska. Na sekretarza Komisji zaproponowała  M. Dargiel-

Kowalską. Uchwała została przyjęta. 

 



Ad.10 

Informacje o konkursach SBP przedstawiły E. Stefańczyk i A. Grzecznowska. 

a) Rozstrzygnięto konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2013, zwycięzcą został Damian 

Kłaczkiewicz z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach. 

b) Do Biura ZG SBP napływają zgłoszenia do konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa” 

c) Dobiega końca I etap konkursu „Bibliotekarz Roku 2012”. Informacje o kandydatach 

z poszczególnych okręgów zamieszczane są na portalu.  

 

Ad. 11 

Kol. E. Stefańczyk poinformowała o nawiązaniu kontaktu, poprzez Ambasadora Nigerii, z 

Nigeryjskim Stowarzyszeniem Bibliotek w sprawie wymiany doświadczeń oraz przyjęcia na 

staż bibliotekarza. Bibliotekarz nigeryjski przyjedzie do Polski w maju br., w zamian 

przedstawiciel SBP weźmie udział w Kongresie Bibliotek Nigeryjskich i wygłosi referat. 

Ustalono, że do Nigerii na koszt zapraszających pojedzie wiceprzewodnicząca SBP, kol. E. 

Kobierska-Maciuszko. Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie współpracy z Nigeryjskim 

Stowarzyszeniem Bibliotek (Uchwała nr 5/2013). 

W innych sprawach: ustalono termin posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej (11-12 

kwietnia); M. Szmigielska poinformowała o pracach nad wydaniem e-booka, zaproponowała, 

realizację budowy mechanizmu pozwalającego na samodzielne zabezpieczanie plików i ich 

sprzedaż, na co ZG wyraził zgodę.  

Dyskutowano również nad ewentualnością przejścia portalu na mniej restrykcyjną postać 

licencji cc.  

Ustalono ponadto, że z uwagi na pilne sprawy związane z przygotowaniami do KZD, które 

toczyć się będą w kwietniu br., a ich rezultaty muszą być zaopiniowane przez ZG, zwołane 

zostanie w dn. 23 kwietnia dodatkowe posiedzenie Zarządu Głównego i Prezydium ZG. 

 

 

Oprac. M. Dargiel-Kowalska, A. Grzecznowska 

  
 
 
 


