
 
 

 

 

 

 

 

 

87-140 Chełmża 

 

       Toruńska 1 

 

       telefax. (056)  654 52 14 

 

       e-mail: pzb@free.art.pl 

 

www.biblioteka.koszalin.pl/pzb 

 

          NIP:879-22-42-667 

 

Bank Spółdzielczy w Brodnicy 

 O. Chełmża 

70-9484-1017-0223-8375-2002-

0001 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamieszczając w tym miejscu      

swoją reklamę, 

wspierasz działalność 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Iwona Śledzińska – Katarasińska 

Poseł na Sejm VI kadencji 

Przewodnicząca  Sejmowej Komisji Kultury i Środków 
Przekazu 

 
PZB 12/2010 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca 

 

 Do Sejmu został skierowany projekt nowelizacji ustawy  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych 

ustaw zawierający kontrowersyjne zapisy dla instytucji kultury. Bardzo proszę 

Panią Przewodniczącą o umożliwienie uczestnictwa w posiedzeniu Pani komisji 

w celu przedstawienia stanowiska środowiska bibliotekarskiego. Pragnę 

zauważyć, że szereg  wątpliwości, które budzi wspomniana ustawa nie wypływa 

z gołosłownych przesłanek. 

          Niektóre zapisy projektu ustawy są  na tyle kontrowersyjne, że grożą 

poważną destabilizacją funkcjonowania instytucji kultury w Polsce –  

w konsekwencji pogorszenia jakości usług kulturalnych na dziesięciolecia. 

Sytuacja ekonomiczna w naszym kraju odbije się w pierwszej kolejności – jak 

zawsze – na ograniczeniach w finansowaniu działalności kulturalnej. Ze 

względu na narastające zaniepokojenie w instytucjach kultury, które  wkrótce 

może przerodzić się w działania  protestacyjne o zasięgu ogólnopolskim, bardzo 

proszę o uznanie tego pisma za prośbę o  szybką konsultację i wzajemne 

wyjaśnienie rozbieżnych wzajemnych uwag i argumentów. Proszę potraktować 

moją prośbę jako możliwość uniknięcia poważnych niepokojów społecznych  

w roku wyborczym. 

Pragnę  zauważyć, ze 19 listopada 2009 roku wystosowałem do Pani 

Przewodniczącej pismo sygnalizujące ten problem jednak, niestety, nie 

otrzymałem żadnej odpowiedzi. Proszę zauważyć, że wśród Pani wyborców jest 

także liczna grupa bibliotekarzy i ludzi rozumiejących problemy kultury. 

Telefonicznie zapewniano mnie w biurze obsługi komisji, że jeśli tematyka 

posiedzeń komisji będzie dotyczyła spraw kultury i bibliotek zostaniemy 

wysłuchani. Te zapewnienia także okazały się mrzonką. 

 Ze smutkiem muszę stwierdzić, że kiedy inne ugrupowania  polityczne 

sprawowały władzę w tym kraju byliśmy częstymi gośćmi na posiedzeniach 

komisji kultury i środków  przekazu. 

Liczę w dalszym ciągu na przychylność Pani Przewodniczącej w kwestii 

dalszej legislacji kontrowersyjnej ustawy.  

 

Prezes 

Polskiego Związku Bibliotek 

 

Jan Krajewski 

Chełmża,  2 marca 2011 r. 
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