
Protokół Nr 29 

z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu 

z dnia 27 lipca 2022 roku 

 

Przewodnicząca Komisji radna Karolina Białecka otworzyła i prowadziła posiedzenie Komisji Kultury i Sportu. 

Powitała członków Komisji i mieszkańców Milanówka.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

Posiedzenie ww. Komisji, odbyło się w dniu 27 lipca 2022 r. (środa) o godz. 17.00, w trybie stacjonarnym, 

w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. 

Skład Komisji: 

Przewodnicząca Karolina Białecka 

Radny Piotr Napłoszek 

Radny Witold Mossakowski  

 

Porządek obrad: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Milanówka dot. wyrażenia stanowiska w sprawie powołania 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. 

3.Sprawy różne.        

Ad.1 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, przyjęła porządek obrad bez zmian. 

Ad.2. 

Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Milanówka dot. wyrażenia stanowiska w sprawie powołania 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. 

Przewodnicząca Komisji odczytała wniosek, który wpłynął do RMM w dniu 7 lipca. 

Wniosek o wyrażenie stanowiska w sprawie powołania Pani Anety Majak na stanowisko Dyrektora 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. 

W związku z planowanym przeze mnie powołaniem z dniem 1 sierpnia 2022 r. na stanowisko Dyrektora 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku Pani Anety Majak, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie 

przez państwa opinii w tej sprawie.  

Pani Aneta Majak od lat skutecznie realizuje politykę kulturalną Gminy Milanówek na stanowisku Dyrektora 

Milanowskiego Centrum Kultury. W 2021 roku otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego  

i tytuł drugiego Innowacyjnego Menadżera Kultury na Mazowszu. Doceniona za innowacyjne metody 

zarzadzania zespołem i prowadzenia instytucji kultury. Cechuje Ją rzetelne podejście menadżerskie  

w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla instytucji oraz ambitne i eksperymentalne łączenie działań. 

Pani Aneta Majak posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne. Ukończyła studia z zakresu animacji kultury  

i zarządzania oświatą na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Posiada dyplom ukończenia studiów 

drugiego stopnia na kierunku grafiki komputerowej. Jest absolwentką Szkoły Liderów Polsko Amerykańskiej 

Fundacji Wolności gdzie zdobyła szerokie kompetencje menadżersko liderskie. Obecnie kończy studia Master 

Business Administration na kierunku przywództwo i coaching. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu  

i realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych. Na jej koncie znajdują się projekty wyróżniane na 

ogólnopolskich i mazowieckich giełdach, konkursach, zlotach. Realizowała działania kulturalne wraz z polskimi 

bibliotekami. Brała udział w procesach wydawniczych, pracowała nad publikacjami książkowymi. Stworzyła 



sieć wymiany kulturalniej z instytucjami Zachodniego Mazowsza, do których należą również biblioteki.  

Jest współautorką Wirtualnego Muzeum Jana Szczepkowskiego, przez co posiada doświadczenie  

w przeprowadzaniu procesu digitalizacji dzieł sztuki, pism, dokumentów. 

Pani Aneta Majak odnosi sukcesy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na kulturę, doskonale zna 

środowisko naszego miasta i jego lokalne dziedzictwo. Zbudowała mocny zespół, który teraz chce połączyć 

wspólnym celem w projekcie „Kulturalne Combo”. Pragnie zbudować silny skład animatorów kultury, którym 

przyświeca cel budowania zrównoważonej, odpowiadającej na potrzeby polityki kulturalnej miasta. 

Pani Aneta Majak stworzyła bardzo dobrą koncepcję funkcjonowania Miejskiej Biblioteki publicznej  

w Milanówku. Jest też w trakcie kursu: „Bibliotekarstwo w praktyce” oraz deklaruje podjęcie innych ścieżek 

podnoszenia kwalifikacji w tej dziedzinie. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjąłem decyzje o powołaniu Dyrektora Biblioteki w Milanówki bez trybu 

konkursowego. 

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przed powołaniem 

dyrektora instytucji kultury Burmistrz zobowiązany jest uzyskać opinię „związków zawodowych działających  

w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj 

działalności poprowadzonej przez instytucję”. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku nie działają 

związki zawodowe, dlatego nie zachodzi potrzeba uzyskania ich opinii. Natomiast w celu zasięgnięcia opinii 

stowarzyszeń wystąpiłem m.in. do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

Jednocześnie zgodnie z §9 ust.10 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiącego załącznik Nr 1 do 

uchwały Nr 149/XIX/2016 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016 r. „W szczególnych przypadkach 

Dyrektor może być powołany z pominięciem konkursu po zasięgnięciu przez Burmistrza opinii Komisji Rady 

Miasta Milanówka właściwej ds. kultury oraz innych właściwych podmiotów”.  

Realizując powyższy obowiązek zwracam się do Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka  

o zaopiniowanie zamiaru powołania Pani Anety Majak na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Milanówku o proszę o opinię w tej sprawie. 

Wiceburmistrz Marcin Bąk podkreślił, że p. Majak jest osobą, której zazdroszczą nam sąsiednie samorządy. 

Pan Bąk popiera całym sercem tą kandydaturę i uważa, że będzie to właściwa osoba. 

Pani Aneta Majak uważa, że kultura w Milanówku ma szanse rozwinąć się. Dzieją się rzeczy, które znacząco  

na nią wpłyną. Pani Majak mówi o rozwoju infrastrukturalnym, rozwoju zespołowym. Do tego potrzebny jest 

zespół kompetentnych i przygotowanych ludzi. Jedna instytucja kultury w ramach, której pracuje kilka osób, 

może doskonale połączyć się z drugą instytucją, dać widoczne i dobre efekty, zgodne z potrzebami miasta. 

 Jest to dobry pomysł. Pani dyrektor przeprowadziła rozmowy zarówno z zespołem MCK jak i MBP. Wszyscy 

widzą cel, chcą się rozwijać i chcą to robić razem. Jest to bardzo dobry moment, żeby stworzyć taki zespół, 

który zrealizuje projekty już rozpoczęte, ale też wkroczy w nowe. Pani Majak prosi o pozytywna opinię. 

Radny Witold Mossakowski odbył rozmowę z p. Anetą Majak. Radnemu podobają się jej plany dotyczące 

funkcjonowania MCK. Radnemu nie podoba się strategia łączenia instytucji. Tworzenie takich dużych 

jednostek organizacyjnych osłabia ich sprawność. Dlatego radny nie jest za połączeniem tych dwóch instytucji. 

Nie ma to związku personalnego.  

Pani Aneta Majak podkreśliła, że nie będzie połączenia instytucji. Biblioteka będzie biblioteką, a centrum 

kultury będzie w 100% centrum kultury. Potrzeby jednej i drugiej instytucji rosną, pieniędzy w budżecie gminy 

brakuje. Jeżeli instytucje nie zaczną ze sobą współpracować, wspierać, wymieniać doświadczeniami i nie 

wykorzystywać tego potencjału ludzkiego, który jest w tej chwili, to może być coraz ciężej. Dlatego połączenie 

tych dwóch zespołów idących do jednego celu, realizującego sprytną, dobrą, jasną, odpowiadającą  

na potrzeby politykę kulturalną, jest prawidłowym kierunkiem. Połączenie instytucji kultury osobą p. Majak 

może sprawić, że nada to lekkości wzajemnego pomagania sobie nawzajem. Jedyne problemy, które mogą się 



pojawić to są problemy p. Majak, ponieważ to ona będzie miała mniej czasu. Dla instytucji, będzie to 

zdecydowanie korzystne. W obu pracują świetni ludzie, otwarci na nowe, kompetentni, którzy chcą się 

rozwijać. Za każdym razem, gdy jedna instytucja organizuje wydarzenie, muszą prosić się wzajemnie o pomoc 

np. wypożyczenie sceny, wypożyczenie lokalu, wypożyczenie nagłośnienia, takich prostych technicznych 

rzeczy. Teraz, gdy będziemy zespołem, będzie przychodziło to o wiele łatwiej. Realizowane razem projekty 

mogą być współfinansowane. Dzięki temu budżety również odczują pewną lekkość. Zwiększa się również 

możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, dlatego że w zespole MCK są osoby, które mają na koncie 

sukcesy w pisaniu wniosków na projekty miękkie. W perspektywie najbliższego czasu połączenie instytucji  

w formalny sposób, jest możliwe ze względu na zobowiązania, które ma zarówno MCK jak i MBP. Mowa jest  

o projektach do zrealizowania. Teraz jest propozycja połączenia tych instytucji kierownikiem, menadżerem, 

który będzie kierował równocześnie dwoma zespołami, bez przechylania szali na którąkolwiek ze stron. 

Radny Witold Mossakowski nie jest zwolennikiem łączenia instytucji. 75 % informacji w Internecie,  

to informacje błędne, fałszywe, wprowadzające w błąd. Dlatego książki są tak ważne, żeby ludzie wiedzieli  

jak szukać prawdziwych informacji. Radny uważa, że biblioteka jest na tyle ważnym elementem  

w funkcjonowaniu naszego miasta, że powinna mieć oddzielnego menadżera i powinna być oddzielną 

jednostką.  

Radny Piotr Napłoszek myśli, że w tej sytuacji, są dwa zakresy tematyczne, o których radni będą rozmawiać. 

Jeden zakres tematyczny, jest to opinia na temat kandydatury p. Majak na dyrektora MBP, a drugi zakres, 

bez którego nie da się tej dyskusji przeprowadzić, jest kwestia, w jakiej atmosferze i w jaki sposób, odbyło się 

pożegnanie z poprzednią panią dyrektor ze stanowiska, które do tej pory pełniła. Faktem jest, że został 

zakończony kontrakt menadżerski dyrektora biblioteki. Kwestią, nad którą przechodzimy do porządku 

dziennego, jest to, że nie odbył się konkurs. Konkurs jest podstawową formą wyłonienia dyrektora. Burmistrz 

decydując się na taką formę naboru dyrektora, który zrezygnował po dwóch miesiącach wykonywania 

obowiązków, proponuje teraz p. Anetę Majak. Radni mają pozytywną opinię na temat dyr. MCK. Brak 

konkursu powoduje, że ten nabór nie do końca będzie odpowiadał potrzebom. Propozycja połączenia tych 

dwóch instytucji, w przyszłości powinna nastąpić. To są dwie zbyt małe instytucje, żeby funkcjonowały 

osobno. Być może, ta unia personalna, która nastąpi da odpowiedź, czy da się to połączyć funkcjonalnie i czy 

będzie to sprawowało swoje funkcje. Pewien niesmak pozostaje odnośnie tego, jak zostało to 

przeprowadzone. Radny uważa, że powinien odbyć się konkurs. 

Przewodnicząca Komisji przygotowała opinię, którą zaprezentowała do przyjęcia. 

Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka pozytywnie opiniuje powołanie pani Anety Majak  

na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. 

Jak wynika z art. 15, ust.1, ustawy z dnia 25 października 1991 roku, o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, dyrektora instytucji kultury, a taką jest również gminna biblioteka publiczna, powołuje 

organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust.3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 

działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu  

na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Zasięgnięcie opinii związków zawodowych oraz 

stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora  

w drodze konkursu, o którym mowa w art.16. 

 

Jednocześnie zgodnie z §9, ust.2 i 10, Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 149/XIX/2016 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

 

 „2. Dyrektora Biblioteki wyłania się w drodze otwartego i konkurencyjnego konkursu z zastrzeżeniem ust.10” 

 



 „10.  W szczególnych przypadkach Dyrektor może być powołany z pominięciem konkursu, po zasięgnięciu 

przez Burmistrz opinii Komisji Rady Miasta Milanówka właściwej ds. kultury oraz innych właściwych 

podmiotów”. 

Podkreślić należy fakt, że BMM nie wykazał, żadnych szczególnych przypadków, które uzasadniały rezygnację  

z trybu konkursowego, który w ocenie komisji jest najwłaściwszą formą wyłonienia nowego dyrektora. Jedyną 

okolicznością, jaka przemawia za zaproponowanym trybem zatrudnienia dyrektora jest w ocenie komisji 

przedłużający się stan faktycznego braku osoby kierującej pracą placówki. Stan ten powinien być naprawiony 

albo przez przeprowadzenie konkursu, albo przez powołanie dotychczasowego dyrektora. 

 

Odnosząc się do przedłożonej do zaopiniowania komisji kandydaturze p. Dyrektor Anety Majak należy 

wskazać, iż zgodnie z art. 19, ust. 1 i 2, ustawy o Bibliotekach, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 

bibliotekarskich, powinni posiadać kwalifikacje bibliotekarskie. Tworzą oni grupę zawodową bibliotekarzy.  

Do pracowników, o których mowa należą pracownicy służby bibliotecznej: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, 

bibliotekarz starszy, kustosz i starszy kustosz oraz bibliotekarze dyplomowani: asystent, adiunkt, kustosz 

dyplomowy, starszy kustosz dyplomowy. Z przepisów nie wynika, jakie są wymagania kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora biblioteki publicznej. 

 

Pani Aneta Majak od dziewięciu lat pełni role dyrektora MCK. Posiada, zatem doświadczenie w zarządzaniu 

instytucją kultury. W 2021 r. została laureatka konkursu Innowacyjny Menadżer Kultury. Prowadzona przez 

kandydatkę instytucja kultury zbiera wiele pozytywnych ocen wśród mieszkańców miasta Milanówka, a praca 

zespołu MCK pomimo ograniczonych nakładów finansowych na działalność kulturalną jest dobrze oceniana. 

Komisja odnotowuje, iż nie stwierdzono wpływu skarg na działanie instytucji zarządzanej przez Kandydatkę. 

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej daje rękojmię właściwego zarządzania instytucją.  

Komisja zapoznała się z przygotowana przez Anetę Majak koncepcja funkcjonowania MBP w Milanówku  

i pozytywnie ocenia propozycje w niej przedstawione, a w szczególności plan rozszerzenia współpracy 

biblioteki z MCK, potrzeby rozwinięcia biblioteki pod kątem działalności hybrydowej, kulturalnej  

i ponadlokalnej, stworzenia przestrzeni, w której spędzamy wolny czas i prowadzimy szeroko pojęte życie 

towarzyskie, kulturalne i społeczne, na neutralnym gruncie, gdzie w atmosferze wolnej od obowiązków 

domowych i zawodowych możliwe jest łączenie tradycyjnej biblioteki z elementami biblioteki cyfrowej.  

Biblioteka ma w dalszym ciągu realizować wydarzenia na miarę potrzeb mieszkańców: spotkania autorskie, 

wydarzenia i animacje około czytelnicze dla dzieci, udział w festiwalach, miejskich inicjatywach. Prowadzone 

będą lekcje biblioteczne, zajęcia literackie, teatralne, plastyczne, muzyczne. Realizowane będą spotkania 

terapeutyczne. 

Obawę komisji budzi fakt, że nowy dyrektor będzie pełnił swoja funkcje w bibliotece, jedynie w wymiarze  

½ etatu, co zapewne pozostaje w związku z okolicznością powołania nowego stanowiska zastępcy dyrektora.  

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że opinia Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka ma jedynie charakter 

pomocniczy i nie wpływa na podejmowane przez burmistrza decyzje w zakresie polityki kadrowej oraz znając 

doświadczenie zawodowe p. Anety Majak, Komisja pozytywnie ocenia jej kandydaturę na stanowisko 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. 

Opinia stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie opinii jw. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniowała przyjęcie opinii jw. 

 

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie przyjęcie wniosku Burmistrza Miasta Milanówka  

dot. wyrażenia stanowiska w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. 

 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniowała przyjęcie wniosku jw. 



Przewodnicząca podkreśliła, że Komisja pozytywnie rozpatrzyła wniosek BMM w sprawie powołania Anety 

Majak na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. 

Ad.3. 

Sprawy różne. 

 

Dyrektor Aneta Majak podziękowała Komisji za opinię. Pani Majak poinformowała, ze wczoraj odebrała 

zaświadczenie o ukończeniu pierwszego kuksu bibliotekarstwa.  

Radny Piotr Napłoszek zapytał, od kiedy będzie p. Majak powołana na to stanowisko. 

Dyrektor Aneta Majak poinformowała, że planowana data powołania na stanowisko dyrektora MBP to  

1 sierpnia 2022r. 

Wiceburmistrz Marcin Bąk zawnioskował o możliwe szybkie zorganizowanie posiedzenia komisji, żeby 

porozmawiać o budowie biblioteki.  

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że takie posiedzenie będzie zwołane i być może połączone z Komisją 

Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska. 

Dyrektor Aneta Majak zwróciła się z prośbą, żeby komisja odbyła się przed 7 sierpnia. Pani Majak podkreśliła, 

że dzisiaj Gmina Milanówek otrzymała dofinansowanie na remont Teatru Letniego. 

Wiceburmistrz Marcin Bąk wyjaśniła, że to dofinasowanie jest owocem wniosku złożonego w 2020r. Jest to 

dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Mazowieckiego. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o komplet dokumentów dla radnych. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu.  

Przewodnicząca Kultury i Sportu 

/-/ 

Radna Karolina Białecka 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   


