
  

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie 

za rok 2018 

 

I. Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności statutowej okręgu. 

1. W 2018 r. Zarząd Okręgu pracował w niezmienionym składzie: 

Zarząd Okręgu: Krzysztof Dąbkowski (przewodniczący), Elżbieta Budnik 

(wiceprzewodnicząca), Hanna Okońska (sekretarz), Monika Hrynkiewicz (skarbnik), 

członkowie zarządu okręgu: Scholastyka Baran, Katarzyna Bikowska, Jolanta 

Karmowska, Katarzyna Janczewska-Pszczoła, Kamil Pawelak, Adrianna Walendziak. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna: Ewa Rudnicka (przewodnicząca), Ewa Romejko 

(zastępca przewodniczącego), Małgorzata Karpiesiuk, Krystyna Anna Licka, Halina 

Samson. 

Okręgowy Sąd Koleżeński: Iwona Myszko (przewodnicząca), Barbara Michalska 

(zastępca przewodniczącej), Małgorzata Adamska.    

2. W 2018 r. odbyło się  5 posiedzeń Zarządu Okręgu i Prezydium ZO: 

1. 23 stycznia – podjęcie przygotowań do: przeprowadzenia konkursu Bibliotekarz Roku 

2017,   Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza, podjęcia prac nad organizacją Forum 

Bibliotekarzy Warmii i Mazur, oraz monografii SBP Warmii i Mazur w związku z 

obchodami 70-lecia SBP na Warmii i Mazurach. 

2. 8 marca – wybór Warmińsko-Mazurskiego Bibliotekarza Roku, którym został  

ks. dr Tomasz Garwoliński, dyrektor Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie. Omawiano 

sprawy finansowe - sposoby pozyskiwania środków na działalność oraz poruszono 

kwestie wysokości składek członkowskich.  

3. 24 kwietnia – ustalono okręgowy ranking finalistów Bibliotekarz Roku 2017. 

Omawiano sprawy organizacyjne związane z obchodami Wojewódzkiego Dnia 

Bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach.   

4. 11 października – omówiono sprawy związane z RODO. Po raz kolejny poruszono 

kwestię wysokości składek członkowskich. Ustalono termin spotkania  

z przewodniczącymi zarządów kół i oddziałów na 8 listopada. 

5. 8 listopada – omówienie polityki RODO, planów pracy kół i oddziałów na kolejne 

lata. Zgłaszano propozycje do pracy ZG.  

3. Informacja o oddziałach i kołach. 

W Okręgu działają 3 oddziały oraz 12 kół: 

 Oddział w Bartoszycach: 

2 koła: w Bartoszycach i Lidzbarku Warmińskim 

 Oddział w Elblągu: 

3 koła: miejskie, powiatowe, emerytów 

 Oddział w Olsztynie: 



7 Kół: w Dobrym Mieście, Działdowie, Giżycku, Korszach, Nidzicy, Olsztynie 

i Szczytnie.  

4. Informacja o liczbie członków w poszczególnych Oddziałach  

 Liczba członków ogółem w Okręgu wynosiła na koniec 2018 r.  -   292 

 Oddział Bartoszyce – 19 

 Oddział Elbląg –  92 

 Oddział Olsztyn – 181 

Liczba członków skreślonych w 2018 r.: 6 

Liczba nowych członków (przyjętych w 2018 r.): 5 

Liczba młodych członków (na dzień 31.12.2018 r., do 35 r.ż.): 4 

 

biblioteki publiczne: 178 

biblioteki pedagogiczne: 15 

biblioteki szkolne: 8 

emeryci i renciści: 58 

szkoły wyższe: 5 

biblioteki naukowe: 28 

inne:  

 

5. Inne informacje organizacyjne dotyczące okręgu i wszystkich podległych struktur 

np. zmiana adresu siedziby, prace nad bazą członków, sprawy personalne itp. 

 Zarząd Okręgu: 

W roku sprawozdawczym w dalszym ciągu aktualizowano dane w elektronicznej 

bazie członków SBP. 

 Oddział w Bartoszycach:  

Zarząd Oddziału podjął Uchwałę 1/2018 w sprawie przyznania uprawnień do 

pełnienia funkcji administratora Bazy Członków SBP w kadencji 2017 – 2021. 

 Oddział w Elblągu: 

W roku sprawozdawczym nie dokonały się żadne zmiany organizacyjne w Oddziale  

w Elblągu 

 Oddział w Olsztynie: 

 Podjęto uchwałę Nr 1/2018 z dnia 27.09.2018 r. dot. przyjęcia i skreślenia 

członków zwyczajnych z pocztu SBP; 

 Odbyły się 3 zebrania Zarządu Oddziału: 

 19 lutego 2018 roku ws. podsumowania działalności Zarządu w 2017 roku, 

omówienia działalności Kół w terenie, przygotowania planu na rok 2018 oraz 

sprawozdania za rok 2017,  



 27 września 2018 roku ws. omówienia sytuacji finansowej Zarządu Głównego 

SBP w Warszawie i możliwości przekazania części otrzymywanych składek 

członkowskich na rzecz ZG SBP; 

 9 listopada 2018 roku Zarząd Oddziału w Olsztynie spotkał się  

z przedstawicielami Zarządów Kół, w spotkaniu uczestniczyli również 

członkowie Zarządu Okręgu w Olsztynie. Przedstawiono Zarządom politykę 

RODO opracowaną przez ZG SBP w Warszawie, poruszono sprawę 

podniesienia składki członkowskiej oraz możliwości wsparcia ZG SBP. 

 

 Zebrania Prezydium Zarządu Oddziału: 

 

 9 maja 2018 r. Przewodnicząca Oddziału oraz Sekretarz spotkały się  

ws. zbliżającego się Tygodnia Bibliotek i Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza, 

który miał być obchodzony w Bartoszycach, 

 12 grudnia 2018 r. Przewodnicząca Oddziału oraz Sekretarz spotkały się  

ws. ustalenia terminów sporządzenia planów i sprawozdań przez Zarządy Kół; 

 W planach Zarządu Oddziału SBP w Olsztynie była aktualizacja danych  

w Elektronicznej Bazie Członków SBP. Niestety oddziałowemu 

administratorowi EBCz SBP nie udało się jej zaktualizować. Baza jest 

rozbudowana o dane wrażliwe, których członkowie nie chcą udostępniać (np. 

data urodzenia, adres domowy, adres e-mail, telefon). Ponadto deklaracja 

członkowska nie jest spójna z informacjami koniecznymi do wpisania w bazie. 

Natomiast brak niektórych danych uniemożliwia zapisanie rekordu członka. 

Dodatkowo konieczność corocznej aktualizacji informacji o zapłaconej 

składce członkowskiej poprzez wejście w rekord konkretnego członka, 

przejście do jego trzeciej strony i dokonanie aktualizacji – jest pracochłonne i 

czasochłonne. Udogodnieniem byłaby możliwość wyświetlenia, np. 

alfabetycznego wszystkich członków Koła i/lub Oddziału i odznaczenia w 

odpowiedniej kratce (np. rok 2018) przy nazwisku, że zapłacono. 

Elektroniczna Baza Członków SBP wymaga uproszczenia i wprowadzenia 

zmian przyspieszających w niej pracę.  

 

II. Działalność merytoryczna Zarządu Okręgu wg pięciu celów strategicznych 

zawartych w Strategii SBP na lata 2010 – 2021  

1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki 

bibliotecznej. 

 Zarząd Okręgu w Olsztynie:  

 opiniowanie wniosku w sprawie wydania opinii o panu Witoldzie Gagackim, 

jako kandydacie na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie (listopad).  

 opiniowanie wniosku w sprawie wydania opinii o pani Joannie Łepickiej, jako 

kandydacie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Wilkasach (grudzień).  

 Oddział w Bartoszycach: 

 współpraca z  bibliotekarzami  z placówek oświatowych na rzecz rozwoju 

czytelnictwa m.in. poprzez wymianę doświadczeń i sieciowanie działalności 

poszczególnych placówek bibliotek publicznych z bibliotekami szkolnymi. 



 

 Oddział w Elblągu: nie odnotowano żadnej aktywności w tym obszarze. 

 Oddział w Olsztynie: 

 Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich brali udział w sesjach 

Rady Miasta i Powiatu. Ich aktywność w lokalnej polityce miała realny 

wpływ na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej.  

   Kontynuowano działania mające na celu pozyskanie nowych członków SBP: 

informowano i zachęcano do przystąpienia do SBP bibliotekarzy 

rozpoczynających pracę w bibliotekach publicznych podczas cyklu 

szkoleniowego realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w 

Olsztynie skierowanego do tej grupy bibliotekarzy. Ponadto członkowie 

Zarządu Koła Miejskiego przeprowadzali liczne rozmowy z bibliotekarzami 

w swoim miejscu pracy. 

2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy – współpraca 

z samorządem i instytucjami państwowymi. 

 Oddział w Bartoszycach: nie odnotowano żadnej aktywności w tym obszarze. 

 Oddział w Elblągu:  

 „Lato pełne ziół” - w ubiegłym roku członkowie SBP we współpracy  

z Biblioteką Elbląską pozyskali grant na realizację przedsięwzięcia w kwocie 

1500 zł z Gminy Elbląg w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych 

„Wykonanie zadań publicznych w zakresie wzbogacenia oferty kulturalnej 

miasta w 2018 r. Inicjatywa była realizowana w terminie: 01.06 – 30.09.2018 r. 

 Oddział w Olsztynie: 

 Bibliotekarze, członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wychodzą 

naprzeciw potrzeb swoich czytelników, użytkowników bibliotek. Stale kształcą 

się w nowych kierunkach, pozyskując wiedzę niezbędną do pracy  

w jednostkach kultury. Podejmują działania w celu organizacji spotkań  

z autorami książek na bardzo wysokim poziomie, promują literaturę i kulturę 

regionu, kształcą się w obsłudze nowoczesnych technologii, pokonując 

osobiste bariery, aby organizować spotkania z bezpiecznego poruszania się po 

Internecie, obsługi tabletów, czytników e-booków, organizują warsztaty  

z nauki programowania dla dzieci. 

 

3. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska. 

 Zarząd Okręgu: 

 Udział w MAJÓWCE BIBLIOTEKARZY W GIETRZWAŁDZIE 

zorganizowanej w ramach duszpasterstwa bibliotekarzy archidiecezji 

warmińskiej (26 maja 2018 r.) 

 Zarząd Okręgu zorganizował Wojewódzki Dzień Bibliotekarza w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Bartoszycach (25 maja). Spotkanie, połączone  

z jubileuszem 70-lecia Biblioteki w Bartoszycach,  odbyło się pod patronatem 

honorowym Burmistrza Bartoszyc oraz z udziałem przedstawicieli władz  

i dyrektorów olsztyńskich bibliotek oraz pani Pasztaleniec-Jarzyńskiej – 



przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  

w Warszawie. Podczas wydarzenia nastąpiło m.in. wręczenie nagród 

Laureatom konkursu Warmińsko-Mazurski Bibliotekarz Roku 2017. 

 Oddział w Bartoszycach: 

 Członkowie SBP byli aktywnymi uczestnikami wydarzeń kulturalno-

oświatowych. 

 Współpraca z Bartoszyckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 

 Spotkanie integracyjno-rekreacyjne w Leginach, które odbyło się 12.05.2018 r. 

 Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na „Rewię Jubileuszową”. 

 Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w restauracji „Zacisze” w Bartoszycach. 

 Spotkanie andrzejkowe w restauracji „Zacisze” w Bartoszycach podczas 

którego omówione zostały także sprawy związane z działalnością SBP w roku 

2019 poruszone 8 listopada w Olsztynie, tj. propozycja podniesienia składek.   

 Oddział w Elblągu: 

 Wycieczka integracyjna, która odbyła się 15 czerwca 2018 r. w Gospodarstwie 

Agroturystycznym Sokolnik 7. Uczestnikami byli członkowie oddziału SBP 

oraz członkowie koła miejskiego, powiatowego, emeryckiego i pracownicy 

Biblioteki Elbląskiej. Organizatorem był Oddział SBP zaś Dyrektor Biblioteki 

Elbląskiej wyraził zgodę na zamknięcie Biblioteki, aby wszyscy chętni 

pracownicy mogli wziąć udział w wyjeździe integracyjnym. 

 Oddział w Olsztynie: 

 Koło Miejskie w Olsztynie promowało działania i inicjatywy olsztyńskich 

bibliotek i bibliotekarzy wysyłając comiesięczny newsletter do członków 

olsztyńskiego koła SBP z informacjami o przedsięwzięciach realizowanych 

przez w/w placówki w Olsztynie. Newsletter przygotowywany jest we 

współpracy z działami promocji olsztyńskich bibliotek (11 edycji). 

 Zarząd Olsztyńskiego Koła SBP zorganizował spotkanie noworoczne dla 

członków Koła (25.01.2018), wizytę studyjną w Bibliotece Muzeum Warmii  

i Mazur w Olsztynie (15.04.2018) oraz pierwszy marsz bibliotekarzy 

(8.05.2018). 

 Koło w Szczytnie zorganizowało wyjazd studyjny do Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Świętajnie.  

 Zarząd Koła w Działdowie zorganizował po raz 4. rajd rowerowy ph. 

„Odjazdowy Bibliotekarz”, ponadto 3 spotkania „Teatru przy stoliku”, gry 

miejskie, a także zaangażowany był projekt „Zabajkowani”. Członkowie Koła 

uczestniczyli w Targach Książki. 

 Udział Członków SBP oraz bibliotekarzy z Olsztyna i regionu w Majówce 

Bibliotekarzy w Św. Lipce organizowanej w ramach duszpasterstwa 

bibliotekarzy archidiecezji warmińskiej przez ks. Tomasza Garwolińskiego. 

 Członkowie Kół SBP brali aktywny udział w głosowaniu na Bibliotekarza 

Roku 2017, uczestniczyli w Wojewódzkim Dniu Bibliotekarza w Bartoszycach  



(25.05.2018), w Powiatowym Dniu Bibliotekarza i Działacza Kultury w 

Jedwabnie (2.06.2018). 

 W Kołach obchodzono jubileusze członków SBP. Wręczano listy gratulacyjne 

i drobne upominki. 

4. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego. 

 Oddział w Bartoszycach: 

 Informowanie na bieżąco członków SBP o możliwości uczestnictwa w szkoleniach 

organizowanych przez ZG SBP oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną  

w Olsztynie. 

 Oddział w Elblągu:  

 Informowanie na bieżąco członków SBP o możliwości uczestnictwa w szkoleniach 

organizowanych przez ZG SBP oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w 

Olsztynie. 

 Oddział w Olsztynie: 

 Udział członków Kół SBP w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach            

zawodowych, m.in. wielu szkoleniach skierowanych do bibliotekarzy.  

 

5. Zwiększenie prestiżu zawodowego bibliotekarza 

 Zarząd Okręgu: 

 Przeprowadzenie w skali województwa konkursu „Bibliotekarz Roku 2017”.  

  Organizacja Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza we współpracy z Miejską 

Biblioteką Publiczną w Bartoszycach pod patronatem burmistrza miasta 

Bartoszyce oraz z zaproszonymi gośćmi m.in. przedstawicielem Zarządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej w Olsztynie oraz Przewodniczącej Zarządu Głównego SBP. 

 Oddział w Bartoszycach: 

 Członkowie SBP aktywnie uczestniczyli w konkursie „Bibliotekarz Roku 

2018”. 

 Członkowie SBP aktywnie uczestniczyli w organizacji i obchodach 

Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza 2018 r. 

 Oddział w Elblągu: 

 Członkowie SBP aktywnie uczestniczyli w konkursie „Bibliotekarz Roku 

2018”. 

 Członkowie SBP aktywnie uczestniczyli w organizacji i obchodach 

Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza 2018 r. 

 Oddział w Olsztynie: 

 Rozstrzygnięto konkurs na Warmińsko-Mazurskiego Bibliotekarza Roku 2017. 

Tytuł ten otrzymał ks. dr. Tomasz Garwoliński.  

 Udział członków Kół SBP podczas Warszawskich Targów Książki (maj). 



 Współpraca członków Stowarzyszenia z organizacjami pozarządowymi m.in.: 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, Stowarzyszeniem 

„Wspólnota Mazurska”, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniem 

Działdowska Kuźnia Słowa, ZHP Hufiec Działdowo, Stowarzyszeniem "Wolność 

od Strachu" i wieloma innymi. 

 Organizacja imprez wychodzących poza lokal biblioteki:  Żołnierz Wyklęty, Dzień 

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Dzień Dziecka, Narodowe Czytanie, gry 

miejskie, spotkania autorskie. Relacje z w/w przedsięwzięć zamieszczane były  

w lokalnych mediach. 

 

III. Uwagi i komentarze  

Sprawozdanie przygotowano na podstawie protokołów z zebrań, dokumentów gromadzonych 

przez sekretarza ZO oraz materiałów przesłanych przez Zarządy Oddziałów: Elbląg, 

Bartoszyce, Olsztyn.  

 

Przewodniczący Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie 

 

 

 


