
Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 28.03.2014 r.  

 

W dniu 28 marca 2014 r. odbyło się w Biurze ZG SBP posiedzenie Zarządu Głównego 

SBP. Obecni byli członkowie ZG: Lena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, 

Andrzej Dąbrowski, Joanna Golczyk, Elżbieta Grzelakowska, Andrzej Jagodziński, 

Mirosława Majewska, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena 

Przybysz, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni: Janusz Ambroży, Stanisław Czajka, 

Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska, Małgorzata Hołodowicz, Marta Lach, 

Janusz Nowicki,  Małgorzata Szmigielska. 

 

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Elżbieta Stefańczyk.. 

Porządek obrad obejmował: 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP (13-14.12.2013) 

2. Działalność Zarządu Głównego w okresie grudzień 2013 – marzec 2014 (E. 

Stefańczyk) 

3. Sprawozdania za 2013 r.:  

a) Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP (B. Budyńska) 

b) Sprawozdanie  z działalności sekcji, komisji, zespołu ZG SBP (M. Przybysz) 

c) Sprawozdanie z działalności struktur terenowych SBP (S. Błaszczyk) 

d) Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego SBP (M. Majewska) 

4. Zatwierdzenie bilansu za 2013 r. (M. Hołodowicz) 

5. Plan pracy ZG SBP na 2014 r. (B. Budyńska, M. Lach) 

6. Sytuacja finansowa SBP, prognoza 2014 (A. Grzecznowska) 

7. Baza Członków SBP 

8. Strategia rozwoju portalu sbp.pl (M. Szmigielska) 

9. IX Forum Młodych Bibliotekarzy – stan przygotowań (E. Stefańczyk) 

10. Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych (E. Górska) 

11. Sprawy różne 

 

Ad.1 

 Przyjęto protokółu z Posiedzenia Zarządu Głównego w dniach 13-14.12.2013 r.  

 

Ad. 2 

Kol. Elżbieta Stefańczyk omówiła najważniejsze działania ZG SBP w okresie grudzień 2013 

– marzec 2014, w tym:  

- konferencje, seminaria, warsztaty 

- konkursy (Tydzień Bibliotek, Mistrz Promocji Czytelnictwa) 



- działalność wydawnicza 

- rozwój portalu sbp.pl  

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

- stanowiska, opinie, interwencje 

- spotkania 

- Akredytacja Profesjonalna SBP 

- patronaty.  

 

Ad. 3 

a) Kol. B. Budyńska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w 

2013 r. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

b) Kol. M. Przybysz przedstawiła sprawozdanie z działalności sekcji, komisji, zespołów 

problemowych ZG. Kol. E. Stefańczyk zaapelowała, aby sekcje i komisje nadsyłały 

więcej informacji o swojej działalności na portal sbp.pl. Kol. S. Błaszczyk zauważyła, 

że niektóre sekcje są mało aktywne i należy zastanowić się nad sposobami ich 

aktywizacji. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

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

Za niepokojący uznała fakt, że nie wszystkie koła przesłały sprawozdania. Analiza 

sprawozdań dowodzi jednak, że struktury terenowe SBP podejmują wiele ciekawych 

inicjatyw integrujących środowisko, włączają się też w organizację szkoleń w 

macierzystych bibliotekach. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

d) Kol. M. Majewska przedstawiła sprawozdanie Skarbnika SBP. Sytuacja finansowa w 

2013 r. uległa pogorszeniu w stosunku do roku poprzedniego, co przede wszystkim 

wynikało ze znacznego spadku prenumeraty czasopism oraz poniesionych kosztów 

organizacji Krajowego Zjazdu Delegatów SBP. W dyskusji zastanawiano się nad 

sposobami poprawy tej sytuacji. Dyrektor Biura A. Grzecznowska omówiła podjęte 

kroki zaradcze, w tym ograniczające wydatki Stowarzyszenia (m.in. zmniejszenie 

zatrudnienia, renegocjacje umów z drukarniami, ograniczenie innych wydatków), a 

także zwiększające przychody (uruchomienie cyklu jednodniowych warsztatów, 

pozyskanie nowych grantów, pertraktacje z  aktualnymi i potencjalnymi partnerami 

wspierającymi SBP).  Kol. K. Marcinowski zaproponował, aby wspólnie z 

przewodniczącymi okręgów zastanowić się nad utworzeniem ze składek 

członkowskich specjalnego funduszu przeznaczonego na organizację następnego 

KZD, utrzymanie i rozwój portalu sbp.pl. Sprawozdanie zostało przyjęte. 



Ad. 4 

Główna księgowa Biura, M. Hołodowicz przedstawiła bilans Stowarzyszenia za 2013 r. 

Sprawozdanie finansowe za 2013 r. zostało przyjęte (Uchwała nr 1/2014). 

 

Ad.5 

Kol. B. Budyńska zaprezentowała plan pracy ZG SBP na 2014 r. Zwróciła uwagę na nowe 

tematy szkoleń, seminariów i konferencji, a także na inne działania realizowane w ramach 

znowelizowanej „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”, w tym 

prace prowadzone w zakresie analizy funkcjonowania bibliotek. Plan wydawniczy omówiła 

dyr. Marta Lach, zwracając szczególną uwagę na pozycje, które są oczekiwane przez 

środowisko (m.in. książka autorstwa prof. J. Wojciechowskiego, pozycje z serii „Biblioteki- 

Dzieci-Młodzież”). Plan pracy ZG SBP został przyjęty. 

 

Ad. 6 

Dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska przedstawiła prognozę finansową SBP na 2014 r. 

Prognoza oparta jest na danych szacunkowych, przy założeniu, że sprzedaż czasopism zostaje 

na poziomie zanotowanym w ub. roku, nie uwzględnia również kosztów przeprowadzki 

Biura. Kol. St. Czajka uznał, że to dobrze, że taki plan finansowy powstał, jest to jednak za 

mało, aby odnieść sukces. Prognoza powinna być instrumentem dyscyplinującym politykę 

finansową i wskazującym możliwości zwiększenia przychodów w sytuacji obserwowanego 

zmniejszenia wydatków bibliotek na prenumeratę czasopism, na co SBP nie ma wpływu.  

Analizy finansowe powinny być częstsze i pełniejsze. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska 

zauważyła, że finanse Stowarzyszenia są wynikiem tego, co się dzieje wokoło, pogłębiona 

dyskusja na ten temat powinna się odbyć w drugiej połowie roku. 

Kol. E. Stefańczyk dodała, że tzw. „grupa warszawska” ZG spotyka się co miesiąc i analizuje 

bieżącą sytuację finansową. 

Kol. J. Golczyk odniosła się do spadku sprzedaży czasopism. Stwierdziła, że nie oznacza to, 

że bibliotekarze mniej czytają, tylko że mają dużo innych źródeł (internetowych), skąd mogą 

czerpać informacje. Kol. B. Budyńska dodała natomiast, że nawet na posiedzeniu KRB była 

mowa o tym, że nie tylko bibliotekarze, ale również studenci nie czytają prasy fachowej. 

Zdaniem kol. L. Bednarskiej pomocy trzeba szukać np. w Narodowym Programie Rozwoju 

Czytelnictwa. Kol. M. Majewska zauważyła, że poziom czytelnictwa literatury fachowej 

wśród bibliotekarzy mogłoby poprawić przygotowanie zaleceń dot. wymogów 

kwalifikacyjnych.  



A. Grzecznowska zwróciła uwagę, że obecnie działamy w czasach kryzysu. Pogarszająca się 

sytuacja finansowa bibliotek ma bezpośredni wpływ na finanse SBP. Struktura finansowa 

dochodów SBP uległa znacznej zmianie w stosunku do tej, która była notowana kilkanaście 

lat temu, kiedy sprzedaż wydawnictw była podstawą finansowania działalności 

Stowarzyszenia. Spadek dochodów ze sprzedaży czasopism staramy się wyrównywać 

dochodami z realizacji wielu grantów, o które aplikujemy z różnych źródeł.  Stan kadrowy 

Biura jest w zasadzie bez zmian, natomiast  przybyło wiele nowych zadań związanych z 

realizacją grantów. Prowadzimy również obsługę różnych działań realizowanych przez 

struktury terenowe.   

Ad. 7 

Kol. E. Stefańczyk wystosowała do przewodniczących okręgów i oddziałów pismo z prośbą o 

podejmowanie uchwał w sprawie powierzania wybranym członkom funkcji 

okręgowych/oddziałowych administratorów Bazy Członków SBP. Uchwały są przesyłane do 

Biura i na ich podstawie szykowane są upoważnienia i oświadczenia dla  administratorów. Po 

podpisaniu dokumentów osobom tym nadane zostaną hasła umożliwiające dostęp do danych 

w bazie. 

 

Ad. 8 

Redaktor portalu sbp.pl, M. Szmigielska przedstawiła strategię rozwoju portalu.  Na razie 

powstał projekt dokumentu, będący wynikiem prac grupy roboczej. Po zakończeniu prac nad 

dokumentem finalnym, zostanie on rozesłany do wszystkich członków ZG. 

Zwróciła także uwagę, że wobec zakończenia finansowania działalności portalu z grantu 

FRSI zmienia się sposób realizacji jego zadań. Redakcja portalu włączyła się aktywnie w 

organizację i promocję nowych szkoleń, w tym związanych z nowymi technologiami, które 

mogą przynieść środki na dalszy rozwój portalu.. W br. uzyskano m.in. grant, który umożliwi 

budowę na portalu narzędzi e-learningowych.   

Ad. 9 

Stan przygotowań do IX Forum Młodych Bibliotekarzy omówiła E. Stefańczyk. Forum 

odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 18-19 września 2014 r. pod hasłem 

„Biblioteka - przystań bez granic”. Organizatorem jest Oddział SBP w Gorzowie 

Wielkopolskim, przy współpracy WBP, Biblioteki PWSZ oraz ZG SBP. Wszystkie 

informacje organizacyjne będą zamieszczane w serwisie FMB na portalu sbp.pl. 

 

Ad.10 



Informacje o realizacji projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek przedstawiła kol. J. 

Pasztaleniec-Jarzyńska. Program prowadzony jest przez SBP od 2010 r. i finansowany ze 

środków FRSI. W roku ubiegłym udało się zainteresować tą problematyką MKiDN i 

Stowarzyszenie uzyskało grant z programu Obserwatorium kultury. Termin zakończenia 

grantu mija w październiku 2014 r. Do zastanowienia pozostaje kwestia, jak kontynuować 

program po zakończeniu grantu, ponieważ jest to niezbędne narzędzie dla bibliotek i ich 

organizatorów w analizowaniu działalności tych placówek. W ramach grantu przygotowano 

kilka ważnych dokumentów, m.in. analizę, w jaki sposób na świecie badana jest efektywność. 

Opracowano również program komputerowy do wprowadzania danych statystycznych. W 

planach są warsztaty podsumowujące projekt. 

 

Ad. 11 

- Ustalono termin posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej – 25 kwietnia 2014 r. Na 

czerwcowym posiedzeniu ZG SBP kol. J. Ambroży przedstawi protokół GKR. 

- Jednogłośnie podjęte zostały uchwały: o zmianie adresu siedziby Zarządu Okręgu SBP w 

Opolu (Uchwała nr 2/2014) oraz o zmianie adresu siedziby Zarządu Oddziału SBP w Opolu 

(Uchwała nr 3/2014). 

- Przeprowadzka Biura ZG SBP do gmachu głównego BN nastąpi w dniach 5-6 maja 2014 r. 

- Zarząd Okręgu SBP w Kielcach przesłał swoje uwagi dot. sposobu glosowania w konkursie 

Bibliotekarz Roku i zaproponował wprowadzenie kapituły. Kol. E. Stefańczyk poprosiła 

zebranych o zastanowienie się, kto mógłby wejść w skład kapituły. Do sprawy powrócimy na 

następnych posiedzeniach ZG   

 

Kol. E. Stefańczyk zakończyła obrady. 

 

Oprac. M. Dargiel-Kowalska 

  

 

 

 


