
Sprawozdanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla 
Młodych (Polska Sekcja IBBY) z działalności w kadencji  2015-2019. 

Zarząd Główny PS IBBY, który w kwietniu 2019 r. kończy swoją 4-letnią            
kadencję  został wybrany dnia 18 kwietnia 2015 r.  

Skład Zarządu Głównego obecnej, kończącej się kadencji przedstawiał się         
następująco. 
Od 18 kwietnia 2015 r. do 9 marca 2016 r. Zarząd Główny działał w składzie: 
Anna Czernow – Prezeska, 
Dorota Koman-Szmigiero – Wiceprezeska, 
Monika Hałucha – Sekretarzyni, 
Beata Kowalska-Osadowska – Skarbniczka, 
Katarzyna Jacobson  – Członkini Zarządu. 
Dnia 9 marca 2016 r., po rezygnacji Doroty Koman-Szmigiero, Zarząd Główny,           
działając na podstawie §14.3 Statutu Stowarzyszenia dokooptował na        
zwolnione miejsce Wiceprezeski Tatianę Audycką-Szatrawską. Sąd Rejestrowy       
dokonał na nasz wniosek odpowiedniej zmiany w Krajowym Rejestrze         
Sądowym. 
Podczas Walnego Zgromadzenia Członków PS IBBY, które odbyło się dnia 13           
maja 2017 r., rezygnację z Zarządu Głównego złożyła Katarzyna Jacobson i           
tego dnia w wyniku wyborów uzupełniających Członkinią Zarządu została         
Dorota Lipińska. 
Tak więc od dnia 13 maja 2017 r. do chwili obecnej Zarząd Główny PS IBBY               
tworzą: Anna Czernow, Tatiana Audycka-Szatrawska, Monika Hałucha, Beata        
Kowalska-Osadowska, Dorota Lipińska. 
 
Szczegółowe sprawozdania roczne ze swojej działalności Zarząd Główny        
przedstawiał po zakończeniu każdego kolejnego roku pracy. Były one         
oceniane przez Główną Komisję Rewizyjną, a następnie zatwierdzane przez         
Walne Zgromadzenie Członków i publikowane na stronie www.ibby.pl w         
zakładce  „Sprawozdania”. 
 
Dlatego też, aby nie powielać zawartych w nich treści, ustępujący Zarząd           
Główny, pragnie wyróżnić zdarzenia, zjawiska i przedsięwzięcia, które uważa         
za szczególnie ważne dla swojej działalności od kwietnia 2015 roku. W           
naszych działaniach dążyłyśmy do wdrażania trzech istotnych dla        
Stowarzyszenia elementów. Są to kontynuacja, innowacja oraz reorganizacja.  
Starałyśmy się podążać ścieżką wyznaczoną przez dotychczasowe Zarządy PS         

http://www.ibby.pl/


IBBY i kontynuować organizację ważnych projektów i wydarzeń wcześniej         
kojarzonych z IBBY, dodając do nich jednocześnie elementy nowe, związane z           
naszym temperamentem i stylem pracy. Oto najważniejsze projekty PS IBBY          
spod znaku kontynuacji: 
 

1. Zorganizowałyśmy, przeprowadziłyśmy i rozliczyłyśmy kolejne edycje      
konkursu „Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY” ( 2015, 2016, 2017 i 2018).            
Dzięki organizacyjnemu wsparciu ze strony naszego głównego partnera,        
Biblioteki na Tynieckiej, pozyskiwaniu środków od sponsorów,       
zdobywaniu dotacji od MKiDN, działaniom patronów medialnych oraz        
wysiłkom Zarządu w działaniach promocyjnych, konkurs miał       
oczekiwaną skalę, rangę i rozpoznawalność na mapie wydarzeń z zakresu          
kultury. 

2. Uczestniczyłyśmy w przedsięwzięciach związanych z promocją      
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Obejmowałyśmy patronaty,       
współorganizowałyśmy wydarzenia. Logo PS IBBY było obecne przy        
Warszawskim Tygodniu Księgarń Kameralnych, cyklach Mała Warszawa       
Czyta,  Rabka Festival, Plener Literacki w Szczecinie. 

3. Brałyśmy udział w najważniejszych imprezach targowych w Polsce,        
często stając się ich partnerem. Stoisko z logo IBBY promowało misję           
naszego stowarzyszenia podczas Warszawskich Targów Książki,      
Poznańskich Targów Książki, Międzynarodowych Targów Książki w       
Krakowie i Salonu Ciekawej Książki w Łodzi. Od 2017 roku gościmy ze            
swoim stoiskiem także w Ogrodach Krasińskich na Imieninach Jana         
Kochanowskiego  organizowanych przez Bibliotekę Narodową. 

4. Dokonywałyśmy systematycznie wpisów na naszą stronę www.ibby.pl.       
Po rozstrzygnięciu każdej edycji konkursu „Książka Roku”       
umieszczałyśmy na niej także noty jurorskie. 

 
Wzorem poprzednich Zarządów byłyśmy w stałym kontakcie z Centralą IBBY,          
przy czym dążyłyśmy do umożliwienia PS IBBY dobitniejszego zaistnienia w          
międzynarodowej rodzinie IBBY. Oto co udało się na tym polu zrobić: 
 

1. W miarę kumulowania środków finansowych dokonywałyśmy zgłoszeń       
polskich twórców do nagród międzynarodowych. Polska ilustratorka       
Iwona Chmielewska, zgłoszona przez PS IBBY do HCAA 2018, znalazła          
się decyzją międzynarodowego jury na finałowej liście 5 ilustratorów z          
całego świata. Od czterech lat zgłaszamy też tytuły polskich książek na           
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Listę Honorową IBBY we wszystkich trzech kategoriach (wcześniej nie         
było to możliwe z przyczyn finansowych). 

2. Anna Czernow – przedstawicielka PS IBBY wzięła udział w         
sprawozdawczo-wyborczym Kongresie IBBY, który odbył się w 2018        
roku w Atenach.  

3. Przekazywałyśmy do IBBY noty jurorskie przetłumaczone na język        
angielski, nasze sprawozdania oraz prezentacje pokonkursowe książek, w        
tym tegoroczną, specjalnie w tym celu stworzoną również w wersji          
angielskiej. 

4. Pomogłyśmy w organizacji wystawy prac Zbigniewa Rychlickiego w        
Taipei w ramach wystawy poświęconej twórcom nagrodzonym w        
konkursach im H.Ch. Andersena. 

5. Pomogłyśmy Irańskiej Sekcji IBBY w przygotowaniu wystawy       
współczesnej polskiej ilustracji, którą zaprezentowano jesienią 2017       
roku w Isfahanie. Było to jedno z wydarzeń towarzyszących obchodom          
75 rocznicy przyjęcia przez Iran polskich uchodźców w czasie II wojny           
światowej. Materiały zebrane przez nas na potrzeby tej wystawy         
posłużyły do stworzenia przez PS IBBY prezentacji „From Poland With          
Love” , którą udostępniono IBBY. Wiemy, że prezentowano ją podczas          
kongresu USBBY. 

6. Książki z naszego konkursu „Książka Roku”, podobnie jak to miało          
miejsce za poprzednich Zarządów, przekazywane były do Instytutu        
Książki celem eksponowania ich na międzynarodowych imprezach       
targowych w tym we Frankfurcie, Londynie i Bolonii. W ramach          
współpracy z IK i z USBBY zorganizowałyśmy na Targach Książki w           
Chicago w roku 2016 panel o polskiej książce dziecięcej. 

 
W ramach innowacji wymyślałyśmy i testowałyśmy pomysły na nowe         
projekty oraz nowe kierunki współpracy, starałyśmy się również poszerzyć         
przestrzeń dla promocji naszego Stowarzyszenia oraz rozbudowywać       
ogólnodostępną wiedzę o nim: 
 

1. Flagowym przedsięwzięciem spod znaku nowych projektów jest FORUM        
IBBY zainaugurowane w celu integracji środowiska książki dziecięcej. Pod         
tym szyldem odbyły się już dwa spotkania. W każdym z nich wzięło            
udział ponad 100 uczestników, a jeszcze więcej oglądało transmisję         
on-line. Znaczenie i energetyczność spotkań w ramach FORUM przeszły         



nasze najśmielsze oczekiwania, uważamy, że udało nam się        
odpowiedzieć na wiele potrzeb naszego środowiska. 

2. Nawiązałyśmy trwałą współpracę z Fundacją “Przyjaciółka” oraz       
Centrum Edukacji Obywatelskiej – inauguracja dużych projektów w        
ramach tej współpracy planowana jest na rok 2019. 

3. Czyniłyśmy starania, aby promować misję i markę Polskiej Sekcji IBBY.          
W tym celu intensyfikowałyśmy udział w audycjach radiowych,        
udzielałyśmy wywiadów prasie lokalnej i ogólnopolskiej,      
rozbudowywałyśmy uczestnictwo w corocznych imprezach targowych i       
czytelniczych. 

4. Istotnie wzmocniłyśmy obecność PS IBBY w mediach       
społecznościowych. Powstał kanał PS IBBY na YouTube z reportażami,         
prezentacjami, relacjami z gal i forów. Powstał i rozwija się nasz profil na             
Instagramie, a profil na Facebooku zwielokrotnił od początku kadencji         
liczbę fanów. Staramy się, żeby publikowane przez nas treści były          
atrakcyjne. Cieszą nas uzyskiwane przez nie zasięgi i liczne reakcje          
odbiorców.  

5. Wzbogaciłyśmy Wikipedię o szczegółowe informacje na temat IBBY i         
Polskiej Sekcji IBBY na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań w         
archiwach rejestru sądowego w celu odtworzenia historii powstania        
naszego Stowarzyszenia. 

6. Znacznie powiększyłyśmy grono wspieraczy i sympatyków Polskiej Sekcji        
IBBY, a tym samym rozpoznawalność naszego Stowarzyszenia.       
Starałyśmy się trzymać rękę na pulsie wydarzeń w środowisku, między          
innymi od początku w charakterze eksperckim towarzyszyłyśmy       
magazynowi Kosmos dla Dziewczynek, zdobywałyśmy zaufanie i       
przychylność kolejnych wydawców książki dziecięcej, nawiązałyśmy      
relację z dodatkiem do “Magazynu do czytania Książki”,        
kontynuowałyśmy nie do końca łatwą współpracę z Instytutem Książki,         
wspierając w roli eksperta projekt “Mała książka – wielki człowiek”. 

 
Wiele pracy i zaangażowania włożyłyśmy w najmniej bodaj widoczne na          
zewnątrz sprawy organizacyjne Stowarzyszenia. Oto z naszego punktu widzenia         
te najważniejsze: 
 

1. Od lipca 2015 roku siedzibą Stowarzyszenia jest Multimedialna        
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w Warszawie przy ul.           
Tynieckiej 40a. Nie sposób przecenić przychylności i wsparcia        



kierownictwa i załogi biblioteki dla działań Polskiej Sekcji IBBY. Tu mamy           
miejsce, gdzie odbywają się zebrania władz statutowych stowarzyszenia,        
gale konkursu „Książka Roku”, tu inaugurowała swą podróż po kraju          
każda z wystaw pokonkursowych, wyeksponowana profesjonalnie w       
przytulnych wnętrzach, tu zasiadały gremia jurorskie oceniające książki        
zgłoszone do kolejnych edycji konkursu, tu gościli uczestnicy dwóch         
edycji FORUM IBBY oraz odbyła się uroczystość uhonorowania Medalem         
PS IBBY jednej z naszych medalistek. Na Tynieckiej czujemy się jak w            
domu także dzięki sprawom codziennym – mamy tu swój magazyn, szafę           
i adres, pod który przychodzi kierowana do nas korespondencja.         
Kierownictwo i pracownicy biblioteki wspierają nas we wszystkich        
sprawach, od tych najbardziej przyziemnych, związanych z odbieraniem i         
wysyłaniem przesyłek, pomocą w organizacji rozmaitych przedsięwzięć,       
po kwestie koncepcyjne oraz materialne – wspomnieć należy choćby         
kiermasz, z którego dochód przeznaczony został na organizację gali         
“Książka Roku 2018”. Na Tynieckiej znalazłyśmy życzliwą, bezpieczną i         
bezinteresowną przystań. 

2. Udało się nam uporządkować i unowocześnić informatyczną stronę        
działalności PS IBBY. W 2017 roku przeniosłyśmy całą obsługę poczty          
elektronicznej związanej z adresem ibby.pl na nowoczesną platformę G         
Suite, którą organizacjom non-profit Google udostępnia za darmo. W         
ogromnym stopniu usprawniło to nie tylko możliwości mailowe, ale         
przede wszystkim organizacyjne Zarządu. Dysponujemy wspólnym      
dyskiem, kalendarzem oraz pozostałymi udogodnieniami, których naturę       
wciąż zgłębiamy. Kolejnym krokiem będzie przejście na nową stronę         
internetową. Prace nad nią już trwają, chcemy, żeby spełniała funkcje          
zarówno archiwizujące, jak i komunikacyjne, ma być atrakcyjna, a         
jednocześnie łatwa w obsłudze dla nas i kolejnych, przyszłych         
Zarządów PS IBBY.  

3. Kiedy w maju 2018 roku wchodziło w życie RODO, kilka tygodni           
poświęciłyśmy na stworzenie i wdrożenie polityki ochrony danych        
osobowych. 

4. W lipcu 2018 roku zmieniłyśmy biuro rachunkowe odpowiedzialne m.in.         
za prowadzenie naszych ksiąg rachunkowych. 

 
Zdecydowaną dominantą działalności obecnego Zarządu było pytanie o        
tożsamość Polskiej Sekcji IBBY i związaną z tym rolę, jaką Stowarzyszenie pełni            
w środowisku książki dziecięcej. W trakcie pracy na rzecz Stowarzyszenia, wraz           



z kolejnymi dyskusjami podczas walnych zgromadzeń, ale i kuluarowych         
spotkań targowych, na galach, na FORUM, wyłonił nam się dość spójny obraz            
Polskiej Sekcji IBBY jako platformy spotkań, przestrzeni integracji, ciała, które          
stawia na współpracę i środowiskową solidarność. Nasze zaangażowanie,        
pasja, entuzjazm i praca w ciągu tych czterech lat temu właśnie służyła. 
 

Spojrzenie na kadencję od strony finansowej 

Pierwszy rok kadencji (2015) był ciężki od strony finansowej. Przyczyniły się do            
tego dwa istotne fakty: 

1. O 1.000 CHF wzrosła wysokość naszej składki rocznej do Centrali IBBY w            
Szwajcarii. Od roku 2015 Polska Sekcja awansowała do grupy IV          
składkowej i winna odprowadzać co roku do końca kwietnia składkę w           
kwocie 4.000 CHF. Udało nam się w tym pierwszym roku uzyskać prawo            
do zapłaty składki w przeliczeniu na EURO (3.350 EUR, co stanowiło           
równowartość 14.458,07 zł), ale i tak zapłaciłyśmy ją ze znacznym          
opóźnieniem, dopiero we wrześniu 2015 r.  

2. Zaprzestał wspierać nasze stowarzyszenie wiodący dotąd sponsor tj.        
Grupa Edukacyjna SOKRATES. Jego wcześniejsze wsparcie pokrywało       
nieomal w całości składkę do Centrali IBBY w jej ówczesnej wysokości           
(3.000 CHF). 

 
W pierwszym okresie kadencji obecny Zarząd Główny zorientował się, że liczna           

grupa członków zwyczajnych zalega z płatnościami składek. Wystosowano        
monity ostrzegające przed skreśleniem z listy członków na wypadek         
nieuregulowania zaległości. W kilkudziesięciu przypadkach nie odniosły one        
skutku i w marcu 2016 r. PS IBBY skreśliła pewną grupę członków ze swojej              
listy. W późniejszym okresie starałyśmy się zapobiegać powstawaniu        
zaległości, monitując płatności na bieżąco. Kilkanaścioro członków, którzy        
nie chcieli pogodzić się z tym, że należy systematycznie uiszczać składki, na            
własne życzenie wystąpiło z PS IBBY. 

 
Jesienią 2016 r., kiedy z uwagi na umocnienie się CHF względem polskiej waluty             

okazało się, że nie będziemy w stanie wywiązać się z obowiązku zapłaty            
składki do Centrali bez działań nadzwyczajnych, zorganizowałyśmy zbiórkę        
crowdfundingową z wykorzystaniem platformy pomagam.pl. W ciągu kilku        
tygodni zebrałyśmy brakującą kwotę i przekonałyśmy się, że mamy wielu          



przyjaciół nie tylko wśród naszych członków. Składkę za rok 2016          
zapłaciłyśmy w październiku 2016 roku, czyli z  półrocznym opóźnieniem. 

Chciałyśmy uniknąć tego rodzaju perturbacji w roku kolejnym, zaproponowałyśmy         
więc członkom zwyczajnym zwiększenie składki rocznej z dotychczasowych 60         
zł do 100 zł. Od roku 2017 składka roczna członka zwyczajnego w Polskiej             
Sekcji IBBY wynosi więc 100 zł. 

 
Istotnymi zdarzeniami w sferze finansowej w okresie kończącej się kadencji były           

ponadto: 
1. Pozyskanie nowych członków wspierających PS IBBY finansowo. Od        

kwietnia 2015 r. do chwili obecnej ich grono powiększyło się o 13 firm             
bądź instytucji na terenie całego kraju. 

2. Współfinansowanie nagród w kolejnych edycjach konkursu Książka Roku        
Polskiej Sekcji IBBY przez „Lotos Poligrafia” sp. z o.o. (drukarnia), do           
której jako sponsor nagród od 2017 dołączyła „Nowa Era” sp. z o.o.            
(wydawca m.in. magazynu dla dzieci „Świerszczyk”). 

3. Otrzymywaliśmy dotacje MKiDN do kolejnych edycji naszego konkursu.        
Poniższa tabela obrazuje kwoty wnioskowane i kwoty przyznanej dotacji. 

  

Edycja 

konkursu 

Kwota 

wnioskowana 

Kwota 

przyznana 

uwagi 

Książka 

Roku 2015 

25.900 zł 24.000 zł Obniżenie 

o ok. 7,5% 

Książka 

Roku 2016 

24.000 zł 21.600 zł Obniżenie 

o 10% 

Książka 

Roku 2017 

24.000 zł 24.000 zł   

Książka 

Roku 2018 

23.200 zł 16.240 zł Obniżenie 

o 30% 

Książka 

Roku 2019 

22.000 zł 11.000 zł Obniżenie 

o 50% (!) 

 



Rok bilansowy 2015 został rozpoczęty ze stratą bilansową 370,30 zł. 

Wyniki finansowe w kolejnych latach (kadencja obecnego zarządu głównego)         
przedstawiają się następująco: 

Rok 
obrotowy 

Wynik finansowy netto 

2015 - 2.927,03 zł (strata) 
2016       560,83 zł (zysk) 
2017    2.113,22 zł (zysk) 
2018   9.752,94 zł  (zysk)  

 

Stan zasobów finansowych na dzień 13.03 .2019 r. to 22.915,32 zł, w tym w              
kasie 507,84 i na rachunku bankowym 22.407,48 zł, przy czym członkowie           
wspierający nie rozpoczęli jeszcze swoich wpłat, nie wpłynęła jeszcze dotacja          
od MKiDN do konkursu Książka Roku 2019 Polskiej Sekcji IBBY i nie            
zapłaciliśmy jeszcze składki rocznej do Centrali IBBY (mamy termin do końca           
kwietnia 2019). 

 Perspektywy na rok 2019 i lata następne 

Sytuacja finansowa rysująca się na rok 2019 stoi pod znakiem niewiadomej.           
Tegoroczny Konkurs Książka Roku 2019 Polskiej Sekcji IBBY uzyskał w          
konkursie dotacyjnym wystarczającą liczbę punktów do otrzymania dotacji, ta         
jednak została okrojona o 50% w stosunku do wnioskowanej kwoty. Z tego            
źródła otrzymamy zatem jedynie 11.000 zł. Znaczną część kosztów będziemy          
musieli pokryć ze środków własnych lub wpływów od sponsorów. 

Do końca kwietnia musimy zapłacić składkę do IBBY w Szwajcarii. Trudno           
przewidzieć dzisiaj, na ile kurs CHF okaże się w tym roku korzystny w             
momencie realizacji tego zobowiązania (płacimy równowartość 4000 CHF). W         
roku 2018 składka do centrali IBBY kosztowała nas 14.356 zł. Było to o             
1.514,80 zł mniej niż rok wcześniej (2017). 

W styczniu 2019 r. wydaliśmy blisko 2.000 zł za zgłoszenie dwóch naszych            
kandydatur do nagrody HCAA 2020. Czeka nas też w tym roku wydatek za             
zgłoszenia na Listę Honorową (równowartość 225 CHF). 

Wydaje się, że konkurencja wśród aplikujących o dotację jest coraz silniejsza.           
Zwiększa się też ich liczba. W kolejnych latach PS IBBY uzyskuje coraz mniej             
punktów za swoje wnioski, choć merytorycznie się one od siebie nie różnią i             
różnić znacznie nie mogą. Nie jesteśmy w stanie sprostać obecnym kryteriom,           



za które przyznawane są punkty – nasz konkurs z natury rzeczy nie służy             
utrwalaniu tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do         
kontekstu rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych ważnych dla polskiej         
kultury (cytat z Wytycznych programu promocja czytelnictwa MKiDN z lat          
2017-2019). 

Stowarzyszenie powinno liczyć się z tym, że tegoroczna edycja Książki Roku PS            
IBBY jest ostatnią dotowaną ministerialnie jeśli nie zmienią się założenia          
polityki kulturalnej. Nowemu Zarządowi rekomendować zatem będziemy       
składanie wniosków w konkursach miejskich i samorządowych. 

Kończymy naszą kadencję z przeświadczeniem, że udało się przetrwać         
najgorszy okres finansowy. Trzęsienie ziemi było na początku. Ostatecznie         
sprawy ułożyły się inaczej niż w scenariuszach autorstwa mistrza horroru          
Alfreda Hitchcocka (na szczęście). 

 

 

Podziękowania 
Dziękujemy wszystkim, bez pomocy których ustępujący Zarząd Główny nie         
zdołałby zrealizować tego, o czym mowa w naszym sprawozdaniu powyżej. 
Szczególne podziękowania kierujemy do: kierownictwa i załogi Multimedialnej        
Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w Warszawie ze szczególnym           
uwzględnieniem Aleksandry Mostowskiej, naszych członków wspierających,      
sponsorów, darczyńców, sympatyków za bezinteresowny i twórczy wkład        
(Maciej Wróbel, Wiesław Zesławski, Beata Jewiarz, Grzegorz Olech, Grażka         
Lange, Dominika Czerniak-Chojnacka, Judyta Nadolna), członkom i członkiniom        
wybitnie zaangażowanym w poszczególne projekty i działania (Małgorzata        
Chojecka, Katarzyna Domańska, Filip Dreger, Danka Góralczyk, Nika        
Jaworowska, Darek Lipiński, Tomek Osadowski, Katarzyna Slany, Anita        
Wincencjusz-Patyna, Hanna Sieradzka, Marta Todys, Joanna Piekarska, Maria        
Kulik, Małgorzata Narożna, Karolina Grabarczyk), jurorkom i jurorom w naszym          
konkursie „Książka Roku”, patronom medialnym a także młodym        
wolontariuszom: Mikołajowi, Oli i Poli.  
 
 


