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Sprawozdanie  

z działalności Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP  

w kadencji 2013 - 2017 
 

 

 

 

Sprawy organizacyjne 
 

 W okresie sprawozdawczym Komisja działała w składzie: 

 

Przewodnicząca – Ewa Stachowska-Musiał 

Z-ca przewodniczącej – Elżbieta Górska 

Sekretarz – Monika Sówka-Cychner 

Członkowie – Barbara Drewniewska - Idziak, Janina Jagielska, Mirosława Majewska,  

                        Beata Zych 

 

Członkowie Komisji  rozpatrywali  nadsyłane wnioski o przyznanie  odznaczeń i wyróżnień 

organizacyjnych, państwowych lub resortowych na posiedzeniach organizowanych w 

zależności od napływu  większych ilości wniosków oraz w trybie konsultacji mailowych, 

które pozwalały szybko rozpatrywać pojedyncze wnioski lub niewielkie ich ilości. 

 

Opiniowanie wniosków 
 

W okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała 17 posiedzeń  oraz 15  konsultacji 

mailowych , podczas których członkowie przeanalizowali  459 wniosków, przysłanych  przez 

upoważnione ogniwa organizacyjne SBP .  Pozytywnie zaopiniowano 378  wniosków ( w tym 

334 na odznaczenia i wyróżnienia organizacyjne, oraz 34 na odznaczenia państwowe i 

resortowe), natomiast 81 odrzucono. Wnioski z uzasadnieniami decyzji KOiW przesłano do 

Prezydium ZG SBP w celu ich zatwierdzenia. 

 Poza tym, w dn. 20.09. 2017 r.,  zgodnie z Regulaminem  nadawania Godności  Członka 

Honorowego SBP,  KOiW dokonała oceny 15  wniosków przesłanych w tej sprawie  i  

stwierdziła, że wymagane kryteria formalne i merytoryczne  spełnia tylko 6 kandydatów . 

Wybór ten zaakceptowały zarówno  Kapituła Godności Honorowego  Członka SBP,  jak też  

Krajowy Zjazd Delegatów, który wytypowanym przez KOiW kandydatom nadał godność 

Honorowego Członka SBP.  

 

Warto zaznaczyć, że jubileuszowy dla SBP  rok 2017, był dla Komisji szczególnie pracowity:  

liczba  zaopiniowanych w tym czasie wniosków (230)  przekroczyła  łączną liczbę wniosków 

( 229)  zaopiniowanych  w latach 2014-2016.  

 

Inne prace i działania członków Komisji 

 

W I kw. 2014  r.,  sekretarz KOiW wprowadziła do Elektronicznej Bazy Członków SBP 

dostępne informacje o przyznanych odznaczeniach SBP  za l. 1998-2013.  
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4.03. 2014 r. przewodnicząca Komisji wystosowała do przewodniczących Zarządów Okręgów 

SBP pismo dotyczące wymogów jakie muszą spełniać wnioski o przyznanie odznaczeń.  

Zasady  przygotowania i  zgłaszania wniosków o odznaczenia zostały też umieszczone na 

portalu SBP,  obok regulaminów odznaczeń  SBP. 

  

Ponadto, w czasie trwania kadencji,  przewodnicząca Komisji prowadziła  rozmowy 

telefoniczne  i korespondencję  z wnioskodawcami,  udzielając rad i  wyjaśnień, 

odpowiadając na pytania  oraz  zgodnie z decyzjami Komisji  kierując niektóre wnioski  do 

ponownej redakcji . 

 

 Członkowie Komisji zgłosili też szereg inicjatyw, które  przewodnicząca  KOiW 

przedstawiła  ZG SBP i Komisji Statutowej wysyłając do tych organów następujące pisma: 

 

 8.12. 2015 r.,  pismo z propozycją  wprowadzenia Listu Gratulacyjnego  jako kolejnej 

formy wyróżniania  aktywnych członków SBP,  zawierające też postulat, aby w 

związku ze zbliżającym się 100-leciem SBP  wybić medal z tej  okazji; 

 15.12 2016 r. pismo informujące o konieczności uzupełnienia zapasów Medalu W 

Dowód Uznania,  zawierające też propozycję  ustanowienia  trzech stopni  Medalu 

Bibliotheca  Magna Perennisque w celu rozszerzenia oferty odznaczeń; 

 4.04.2017 r.  pismo z prośbą o zatwierdzenie ujednoliconych przez Komisję  i 

skorelowanych  z istniejącą praktyką  regulaminów Honorowej Odznaki SBP,  Medalu 

W Dowód Uznania oraz Medalu Bibliotheca Magna Perennisque  wraz  

rozszerzonymi kryteriami przyznawania tego ostatniego odznaczenia;. 

 19.05.2017 r. pismo  zawierające propozycje modyfikacji  zapisów w Statucie SBP, 

dotyczących  przyznawania odznaczeń i wyróżnień, ponieważ w trakcie prac przy 

regulaminach tych odznaczeń  członkowie KOiW stwierdzili, że  wymagają one  

dopasowania  do rozwiązań stosowanych w praktyce  i skorelowania z nowymi 

zapisami regulaminów odznaczeń.  Zmiany dotyczyły  par.14, p.1, par.40, p.14, 16, 17 

oraz par.42, p.9 Statutu SBP. 

 

Powyższe inicjatywy KOiW zostały w większości  pozytywnie  załatwione. Uznano  List 

Gratulacyjny za wyróżnienie, o które można się ubiegać, uzupełniono zapasy Medalu  

W dowód Uznania,  ZG SBP, na posiedzeniu  w dn.7.04 2017 r., uchwałami nr  2/2017, 

3/2017 i 4/2017 zatwierdził nowe regulaminy odznaczeń SBP, które umieszczono na portalu 

SBP  razem z nowymi wzorami formularzy wniosków o nadanie  tych odznaczeń, przyjetymi 

przez  KOiW na posiedzeniu w dn. 28.06. 2017 r.. Na koniec, Krajowy  Zjazd Delegatów, w 

dn.21.10.2017 r.,  zatwierdził zgłoszone przez KOiW  propozycje zmian w Statucie SBP.   

 

W  l  2016 – 2017  zakres obowiązków KOiW  poszerzył się. Zgodnie ze zmienionym 

Regulaminem Konkursu Bibliotekarz Roku,  od 2016 r. Komisja  sprawuje  nadzór nad  

przebiegiem II etapu tego konkursu. W praktyce oznaczało to wykonanie w l. 2016  -2017  

następujących prac: 

 ustalenie Harmonogramów Konkursu na te lata i zredagowanie 30 biogramów 
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            finalistów konkursu na Portal SBP  przez przewodniczącą KOiW, 

 podsumowanie Konkursu Bibliotekarz Roku 2015  w dn.16.05. 2016 r. oraz  Konkursu 

Bibliotekarz Roku 2016 , w dn.11.05.2017 r., czyli wyliczenie   rankingów finałowych 

za te lata, co było podstawą do wyłonienia  zwycięzców obu edycji Konkursu, 

 sporządzenia protokółów z zakończenia obu edycji Konkursu, oraz zamieszczenia 

wyników końcowych  obu edycji Konkursu  na portalu SBP. 

 

Podsumowanie 

 

Kadencję 2013 - 2017 można z pewnością uznać za efektywną zarówno ze względu na ilość 

zaopiniowanych wniosków jak też ilość zrealizowanych prac i wdrożonych inicjatyw. Była to 

także kadencja sprawna organizacyjnie: wnioski załatwiano bez zbędnej zwłoki, współpraca z 

Biurem ZG SBP układała się  bez zarzutu,  w terminie i bez potknięć  przeprowadzono  

skomplikowane organizacyjnie operacje,   czyli zakończenie VI i VII  edycji Konkursu  

Bibliotekarz Roku .Osiągnięcia te były możliwe przede wszystkim dzięki  aktywnemu  i 

systematycznemu udziałowi członków Komisji w prowadzonych przez nią działaniach.  

 

 

                                                                                       Ewa Stachowska-Musiał 

                                                                                        przewodnicząca KOiW 

 

     Warszawa, 1.12.2017 


