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KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZG SBP W KADENCJI 2009-2013

Przewodnicząca SBP: Elżbieta STEFAŃCZYK 

Zakres  kompetencji:  kieruje  całokształtem  działalności  organizacji.  Przewodniczy 
posiedzeniom  Prezydium  ZG  i  Zarządu  Głównego  SBP  z  głosem  rozstrzygającym  w 
sprawach szczególnych. Występuje jako reprezentant Stowarzyszenia wobec organów władzy 
i administracji państwowej, a także wobec innych instytucji i organizacji.

Wiceprzewodnicząca: Helena BEDNARSKA

Zakres kompetencji: podejmuje działalność interwencyjną wobec władz administracyjnych i 
samorządowych  w  sprawach  bibliotekarstwa,  w  porozumieniu  z  przewodniczącą  SBP. 
Koordynuje  inicjatywy  Stowarzyszenia  na  rzecz  rozwoju  bibliotekarstwa  publicznego  z 
uwzględnieniem programów promocji czytelnictwa. Współdziała z Ministerstwem Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w sprawach bibliotek publicznych. Ściśle współpracuje z Sekcją 
Bibliotek Publicznych

Wiceprzewodnicząca: Ewa KOBIERSKA-MACIUSZKO

Zakres  kompetencji:  pełni  funkcje  reprezentacyjne  zlecone  przez  przewodniczącą  SBP. 
Inicjuje  i  organizuje  przedsięwzięcia  naukowe.  Współpracuje  z  instytucjami  naukowymi 
krajowymi  i  zagranicznymi.  Sprawuje  nadzór  nad  sprawami  bibliotek  naukowych  i 
akademickich.  Uczestniczy  z  ramienia  SBP  w  realizacji  programu  Biblioteka  +  oraz  w 
pracach nad koncepcją portalu bibliotecznego, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Wiceprzewodniczący: Krzysztof MARCINOWSKI

Zakres  kompetencji:  pełni  funkcje  reprezentacyjne  zlecone  przez  przewodniczącą  SBP. 
Sprawuje nadzór nad realizacją koncepcji rozwoju ogólnopolskiego portalu bibliotecznego w 
ramach  Programu  Rozwoju  Bibliotek.  Podejmuje  i  koordynuje  prace  związane  z 
bibliotekarstwem publicznym. Bierze czynny udział w pracach powołanych doraźnie, przez 
Zarząd Główny SBP, zespołów i grup roboczych. 

Sekretarz Generalny: Marzena PRZYBYSZ

Zakres kompetencji: w porozumieniu z przewodniczącą SBP ustala porządek i program obrad 
Prezydium  ZG  i  Zarządu  Głównego.  Opracowuje  plany  pracy  oraz  sprawozdania  z 
działalności  ZG SBP – roczne i  za kadencję.  Sygnuje oficjalne pisma w imieniu Zarządu 



Głównego  SBP  oraz  zobowiązania  majątkowe  Stowarzyszenia.  Współpracuje  z  Radą 
Programową Wydawnictwa SBP. Sprawuje opiekę nad pracami Biura ZG SBP. 

Skarbnik: Joanna PASZTALENIEC-JARZYŃSKA

Zakres kompetencji: sprawuje nadzór nad stroną finansową działalności Stowarzyszenia, w 
tym  opracowuje  sprawozdania  i  projekty  budżetu.  Podpisuje  zobowiązania  majątkowe 
Stowarzyszenia.  Opracowuje z dyrektorem i główną księgową Biura ZG SBP wystąpienia 
Zarządu  Głównego  SBP  w  sprawach  finansowych.  Bierze  czynny  udział  w  pracach 
powołanych przez Zarząd Główny SBP zespołów i grup roboczych.

Członek zarządu ds. okręgów: Sylwia BŁASZCZYK

Zakres  kompetencji:  sprawuje  nadzór  nad  pracami  ogniw  terenowych.  Sporządza  i 
przedstawia  na  posiedzeniach  Zarządu  Głównego  roczne  sprawozdania  z  działalności 
okręgów SBP.,  na  Krajowym Zjeździe  z  działalności  okręgów za  kadencję.  Reprezentuje 
Stowarzyszenie  w  kontaktach  z  Fundacją  Rozwoju  Społeczeństwa  Informacyjnego  oraz 
innymi  organizacjami  służących  intensyfikacji  współpracy  między  strukturami  SBP. 
Konsultuje  propozycje  zmian  statutowych  SBP.  Koordynuje  prace  dotyczące  rozwoju baz 
danych członków SBP. 

Członek Zarządu ds. sekcji, komisji i zespołów problemowych: Ewa CHRZAN

Zakres kompetencji:  koordynuje prace sekcji,  komisji  i  zespołów ZG – sporządza plany i 
sprawozdania – roczne i za kadencję. Współorganizuje spotkania z przewodniczącymi sekcji, 
komisji i zespołów, w ramach wzmacniania potencjału instytucjonalnego SBP.

Członek ZG SBP: Maria BOCHAN

Zakres  kompetencji:  uczestniczy  w  promocji  Stowarzyszenia  w  środowisku  lokalnym, 
regionalnym i ogólnokrajowym. Współdziała i prowadzi sprawy bibliotek pedagogicznych i 
szkolnych, jednocześnie ściśle współpracując z Sekcją Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych 
ZG SBP.

Członek ZG SBP: Maria BURCHARD

Zakres kompetencji: koordynuje prace związane z wdrażaniem Strategii SBP na l. 2010-2021. 
Współpracuje ze strukturami terenowymi Stowarzyszenia, w związku z realizacją Strategii. 
Współdziała z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i innymi organizacjami w 
zakresie realizacji  zadań i celów określonych w Programie działania SBP na l.  2009-2013 
oraz Strategii.

Członek ZG SBP: Joanna CHAPSKA

Zakres kompetencji: pełni funkcję rzecznika SBP, reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach 
ze środkami masowego przekazu. Organizuje konferencje prasowe, przygotowuje materiały 
dla  dziennikarzy.  Prowadzi  monitoring  mediów,  internetu  w zakresie  realizacji  bieżących 
zadań  SBP.  Inicjuje  rozwój  międzynarodowych  kontaktów  SBP.  Zapewnia  promocję 
medialną konferencji, sympozjów, warsztatów i innych spotkań organizowanych przez ZG 
SBP.



Członek ZG SBP: Halina GANIŃSKA 

Zakres  kompetencji:  współdziałanie  z  bibliotekami  naukowymi  uczelni  technicznych  oraz 
niepaństwowych szkół wyższych.  Współpraca z Sekcją Bibliotek Niepaństwowych Szkół  
Wyższych. Inicjowanie przedsięwzięć w ramach Stowarzyszenia oraz uczestniczenie w ich 
realizacji.  Organizacja  powierzonych  przez  władze  SBP spotkań,  konferencji,  warsztatów.

Członek ZG SBP: Jerzy KRAWCZYK 

Zakres  kompetencji:  uczestniczy  w  promocji  Stowarzyszenia  w  środowisku  lokalnym, 
regionalnym  i  ogólnokrajowym.  Koordynuje  działalność  SBP  związaną  z  pragmatyką 
zawodową bibliotekarzy. Uczestniczy w pracach w powołanych doraźnie zespołach i grupach 
roboczych. Bierze czynny udział w realizacji zadań Strategii SBP na l. 2010-2021. i Programu 
działania SBP na l. 2009-2013.

Członek ZG SBP: Piotr MARCINKOWSKI

Zakres  kompetencji:  odpowiada  za  komunikację,  aktywizację  i  wspieranie  młodych 
bibliotekarzy m.in. poprzez udział w konferencjach, warsztatach, sympozjach i spotkaniach 
tych  grup.  Bierze  czynny  udział  w  pracach  grup  roboczych  powołanych  doraźnie  przez 
Prezydium ZG lub Zarząd Główny SBP.

Członek ZG SBP: Stanisław TUREK

Zakres  kompetencji:  zajmuje  się  m.in.  zagadnieniami  legislacyjnymi,  dotyczącymi  spraw 
ustawodawstwa bibliotecznego. Uczestniczy w spotkaniach powołanych przez Prezydium ZG 
zespołów lub  grup roboczych  działających  w tym zakresie.  Organizuje  powierzone  przez 
władze SBP konferencje, warsztaty i seminaria.

Członkowie  Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia  Bibliotekarz  Polskich,  mają  w  swoich 
zakresach kompetencji i obowiązków, w ramach opieki, przydzielony Okręg. Pełny wykaz 
opiekunów przedstawiamy poniżej.

OPIEKA NAD OKRĘGAMI

Członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kadencji 2009-
2013

Zarząd Okręgu we Wrocławiu – woj. dolnośląskie - Sylwia Błaszczyk 
Zarząd Okręgu w Toruniu – woj. kujawsko-pomorskie - Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Zarząd Okręgu w Lublinie – woj. lubelskie - Piotr Marcinkowski 
Zarząd Okręgu w Zielonej Górze – woj. lubuskie - Halina Ganińska
Zarząd Okręgu w Łodzi – woj. łódzkie - Marzena Przybysz 
Zarząd Okręgu w Krakowie – woj. małopolskie - Joanna Chapska 
Zarząd Okręgu w Warszawie – woj. mazowieckie - Halina Ganińska
Zarząd Okręgu w Opolu – woj. opolskie - Jerzy Krawczyk 
Zarząd Okręgu w Rzeszowie – woj. podkarpackie - Jerzy Krawczyk



Zarząd Okręgu w Białymstoku – woj. podlaskie - Ewa Chrzan
Zarząd Okręgu w Gdyni – woj. pomorskie - Krzysztof Marcinowski 
Zarząd Okręgu w Katowicach – woj. śląskie - Helena Bednarska 
Zarząd Okręgu w Kielcach – woj. świętokrzyskie - Stanisław Turek
Zarząd Okręgu w Olsztynie – woj. warmińsko-mazurskie - Ewa Kobierska-Maciuszko 
Zarząd Okręgu w Poznaniu – woj. wielkopolskie - Sylwia Błaszczyk
Zarząd Okręgu w Szczecinie – woj. zachodniopomorskie - Maria Bochan


