
Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Warszawa, Biblioteka Narodowa, dnia 26 marca 2010 r. 

 

 26 marca 2010 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie 

Zarządu Głównego, na którym omawiano sytuację bieżącą Stowarzyszenia, oraz 

podsumowano ubiegłoroczną działalność SBP. Po powitaniu wszystkich obecnych spotkanie  

poprowadziła przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk  

 Obecni byli: Elżbieta Stefańczyk, Krzysztof Marcinowski, Marzena Przybysz, Joanna 

Pasztaleniec-Jarzyńska, Maria Burchard, Ewa Kobierska-Maciuszko, Sylwia Błaszczyk, Ewa 

Chrzan, Maria Bochan, Joanna Chapska, Halina Ganińska, Piotr Marcinkowski, Stanisław 

Turek. Zaproszeni: przew. GKR – Elżbieta Zaborowska; przew. GSK – Bolesław Howorka; 

Honorowy Przew. SBP – Stanisław Czajka; Biuro ZG SBP: dyr. Biura ZG SBP:  Anna 

Grzecznowska, dyrektor Wydawnictwa SBP – Janusz Nowicki, kierownik realizacji strategii 

SBP - Elżbieta Górska; prac. Dz. Prezydialnego Marianna Brachfogel, red. nacz. portalu 

sbp.pl - Wioletta Lipińska, Przew. Komisji Odznaczeń i Wyróżnień - Janina Jagielska, 

Wiceprzewodn. Komisji Odznaczeń i Wyróżnień - Andrzej Jopkiewicz. 

Spotkanie Zarządu Głównego rozpoczęto podziękowaniami za pracę długoletniemu 

pracownikowi Biura ZG SBP, p. M. Brachfogel, która z dniem 1 kwietnia przechodzi na 

emeryturę. Przewodnicząca SBP E. Stefańczyk oraz Honorowy Przewodniczący SBP – S. 

Czajka, wręczyli p. M. Brachfogel medal „W dowód uznania”. Następnie uczestnicy 

spotkania przyjęli protokoły z posiedzeń ZG z dnia 17 grudnia 2009 r. i 28 stycznia 2010 r. Po 

czym, przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk omówiła działania podjęte w okresie styczeń-

marzec w 2010 roku, akcentując przyjęcie SBP od stycznia w EBLIDA, poinformowała o 

przeprowadzeniu i wynikach konkursu na redaktora naczelnego portalu sbp.pl, posiedzeniach 

grupy roboczej ds. zmiany ustawy o egzemplarzu obowiązkowym, spotkaniach w sprawie 

programu lojalnościowego SBP, rozstrzygnięciu konkursu na plakat Tygodnia Bibliotek 2010, 

przedstawiła stan realizacji konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa, przygotowania do 

konferencji nt. e-learningu (14-15 września 2010) oraz automatyzacji bibliotek publicznych 

(25-26 listopada 2010), wyniki aplikacji SBP do programów operacyjnych oraz opracowanie 

nowych wniosków do programów realizowanych przez Narodowe Centrum Kultury, a także 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Przewodnicząca SBP zreferowała również przygotowania 

do wyjazdu studyjnego członków SBP do Niemiec (7-11 czerwca br.). Celem wyjazdu, 

organizowanego we współpracy z Instytutem Goethego w Warszawie jest praktyczne 

poznanie działalności centrów multimedialnych na terenach Saksonii i Turyngii oraz 

nawiązanie kontaktów ze strukturami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Niemieckich. 

 Kolejno punktem obrad było omówienie sprawozdań za 2009 rok: sprawozdanie z 

działalności ZG referowała Marzena Przybysz; sprawozdanie z działalności okręgów - Sylwia 

Błaszczyk; sprawozdanie z działalności sekcji, komisji, zespołu problemowego - Ewa Chrzan; 

sprawozdanie z działalności finansowej SBP, podparte szczegółową analizą porównawczą 



wszystkich wydatków i dochodów - Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. Rok 2009 był obfity w 

wydarzenia. Był to rok wyborczy, więc przede wszystkim: KZD SBP, umowa z FRSI, 

przygotowania do realizacji strategii SBP; przygotowania do budowy portalu sbp.pl. 

Działania rozpoczęte w 2009 r. miały niejednokrotnie charakter długofalowy i będą 

kontynuowane w następnych latach, finansowo uzależnione od uzyskanych grantów. 

Przewodnicząca SBP poprosiła o przesyłanie do 9 kwietnia br. ewentualnych, szczegółowych 

uwag dotyczących wszystkich sprawozdań. Sprawozdania po dyskusji na ich temat zostały 

przyjęte.  

 Kolejnym punktem posiedzenia była szczegółowa analiza sytuacji finansowej 

Stowarzyszenia, którą przedstawiła J. Pasztaleniec-Jarzyńska. Rok 2009 zakończył się dla 

SBP trudną sytuacją finansową. Wydatki związane ze Zjazdem, brak dotacji na konferencję 

przedzjazdową a także spadek przychodów ze sprzedaży publikacji SBP mocno uszczupliły 

budżet organizacji. Przeprowadzono dokładną analizę w grudniu, która wykazała wzrost 

kosztów oraz mały przychód. Duży spadek przychodów ze sprzedaży książek, czasopisma – 

wahnięcia są niewielkie, spada sprzedaż akcydensów (tendencja stała), zmalały przychody z 

pożytku publicznego, mniej pozyskano dotacji na konferencje (konferencje muszą się same 

dofinansować). KZD – 41 tys. Wydatki nie wzrosły toteż drobne kwoty spowodowały dużą 

stratę. Wzrosły opłaty pocztowe, wpłynął na to KZD. Wzrost kosztów wydawania czasopism 

(dot. „Poradnika Bibliotekarza”, ZIN, „Przeglądu Bibliotecznego”). „Bibliotekarz” ma 

stabilną sytuację finansową. Na zwiększenie kosztów wpłynęły dodatki do czasopism, 5 

numerów „Przeglądu Bibliotecznego”, 3 numery ZIN. Czasopisma powinny być nieco tańsze. 

Potrzebna jest dyscyplina ekonomiczna: zwiększyć dochody a zminimalizować koszty 

wydawania, starać się o granty. Konferencje, szkolenia powinny być źródłem dochodów. 

Komentując analizę, głos zabrał najpierw S. Czajka, który stwierdził, że sprawozdanie i 

analiza przeprowadzone są bardzo dobrze. Rok ubiegły był bardzo dobrym, jeśli chodzi o 

przyznane dotacje, a mimo to był deficytowym. Przyczynę słabej sprzedaży książek S. Czajka 

dopatruje w złej sytuacji finansowej bibliotek w kraju. Natomiast konferencje 

stowarzyszeniowe uważa, że powinny być tak organizowane, tak aby były dochodowe. 

Podpisanie umowy z FRSI uznał za bardzo duży sukces władz SBP. K. Marcinowski 

podkreślił, że sprawozdanie zostało przygotowane bardzo dobrze, ważna jest przyszłość 

wydawnictwa. Bardzo wysokie są kwoty usług gastronomicznych, należy się nad tym 

zastanowić. Kolejne głosy w dyskusji to m.in.: H. Ganińska, która stwierdziła, że należy 

zlikwidować honoraria autorskie, zwiększyć wpłaty na konferencje; S. Błaszczyk 

odpowiedziała, że wówczas biblioteki publiczne nie będą przyjeżdżać na konferencje ze 

względów finansowych. H.Ganińska zaproponowała, aby materiały pokonferencyjne 

wydawać na CD-ROM, gdyż zmniejszy to koszty. A. Grzecznowska stwierdziła, że 

Prezydium ZG będzie analizowało finanse SBP systematycznie (najlepiej, co kwartał). 

Szukając oszczędności należy zmniejszyć objętość czasopism, przeanalizować honoraria 

autorskie, dokładnie przeanalizować przychody sekcji. W dalszej części posiedzenia projekt 

Planu pracy ZG SBP na 2010 r. zreferowała M. Przybysz. Plan zawiera oprócz stałych 



corocznych działań statutowych, nowe w treści i formie zadania, z których większość będzie 

możliwa do zrealizowania dzięki grantom FRSI. Plan ten został opracowany w oparciu o 

dokumenty zatwierdzone na Krajowym Zjeździe Delegatów w Konstancinie-Jeziornej w 2009 

r.: Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, Program działania SBP 

na lata 2009-2013, Wnioski Krajowego Zjazdu Delegatów SBP (Konstancin-Jeziorna 2009). 

Planowane na ten rok zadania zakładają aktywny udział nie tylko członków ZG SBP, ale także 

regionalnych struktur stowarzyszenia. Plan, z uwzględnieniem uwag członków posiedzenia,  

został zatwierdzony.  

 Następnie, podjęto temat realizacji projektu portalu sbp.pl. Po wprowadzeniu 

przewodniczącej SBP, zreferowała go Wioletta Lipińska – redaktor portalu. Portal z założenia 

ma być przekaźnikiem informacji o działalności SBP, ma być jego wizytówką. Działania 

wykonane to podpisanie umowy z FRSI, opracowanie grupy roboczej, powołanie redakcji, 

która pracuje od 1 marca, projekt budżetu i plan pracy. Członkowie pogratulowali zespołowi 

dokonanej pracy, dopytywali o szczegóły. Wyrazili swoje spostrzeżenia, dotyczące m.in. 

realizacji bazy danych członków SBP, że należy pamiętać o ustawie o ochronie danych 

osobowych, musi być administrator bezpieczeństwa informacji.. Portal ten powinien być 

najważniejszy, ogólnopolski dla bibliotekarzy. S. Czajka stwierdził, że podpisanie umowy 

dotyczącej portalu to bardzo duży sukces kierownictwa. To początek drogi. Projekt dobrze 

wygląda. Życzy sukcesu. E. Kobierska-Maciuszko uważa, że kluczowe dla tego projektu jest 

ułożenie relacji między portalem EBIB a portalem SBP. Przewodnicząca SBP powiedziała, że 

część SBP w EBIB była do tej pory bardzo skromna, teraz mamy bardzo dużo treści do 

zamieszczenia. Jest szansa na rozwój, jest już zespół i należy to wykorzystać. Komisja 

Wydawnictw Elektronicznych jest częścią SBP, którego członkowie budują portal, tak, aby 

dobrze funkcjonował. 

 Sytuację z zakresie przygotowania do realizacji umowy z FRSI w zakresie grantu dot. 

wzmocnienia potencjału instytucjonalnego zreferowała E. Górska. Przedstawiła stanowisko 

FRSI dotyczące wsparcia SBP. Zdaniem Fundacji, która dokonała analizy harmonogramu 

realizacji wszystkich 25 projektów (z czego 16 planowane jest do dofinansowania ze strony 

FRSI), obciążenie Stowarzyszenia w poszczególnych kwartałach bieżącego roku będzie zbyt 

duże (biorąc pod uwagę jeszcze inne przedsięwzięcia, które nadzoruje Biuro Zarządu 

Głównego). Skala i zakres przedsięwzięcia wydaje się Fundacji zbyt duża. Fundacja 

proponuje zatem, aby w 2010 r. dotacja FRSI została przeznaczona na realizację projektów i 

zadań dotyczących Celu 1. i wybranych projektów i zadań w ramach Celu 2 i 3.  E. Górska 

zaproponowała wystosowanie listów do osób odpowiadających za zadania o przygotowanie 

uzasadnień. A. Grzecznowska przedstawiła rezultaty aplikacji SBP do programów 

operacyjnych  w 2010 r. 

 Następnie Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. 

wypożyczeń międzybibliotecznych. W skład zespołu weszły następujące osoby: Izabela 

Toczko i Wojciech Sachwanowicz (Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), 



Teresa Kosik (Biblioteka Medyczna Collegium Medicum w Bydgoszczy) Monika Niewalda, 

Piotr Janczura, Lucjan Stalmach (Biblioteka Medyczna Collegium Medium UJ), Agnieszka 

Kasprzyk, Maria Burchard (Centrum NUKAT BUW). W sprawach różnych, ustalono termin 

posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej (26-27 kwietnia br.), zaakceptowano propozycję 

Komisji Odznaczeń i Wyróżnień w sprawie przyznanych odznaczeń SBP, zaapelowano o 

aktywne włączenie się struktur SBP w budowę nowego portalu służącego całej społeczności 

bibliotekarskiej.       

     

        Sporządziła: Marzena Przybysz 

         
 

  
 

 


