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Stanowisko Zarządu Polskiego Związku Bibliotek z dnia 28 lutego 2011 roku w 

sprawie projektu nowelizacji  

ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

oraz niektórych innych ustaw. 

  

Zarząd Polskiego Związku Bibliotek w wyniku konsultacji i wnikliwej analizy aktualnej wersji 

projektu nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i 

niektórych innych ustaw wnosi o jej wycofanie z dalszego procesu legislacyjnego  lub 

całkowite wyłączenie z niej bibliotek. 

1. Zarząd PZB wycofuje zadeklarowaną w dniu 13 stycznia 2010 zgodę roku  

na kompromisowe rozwiązanie, które aprobowało wprowadzenie do projektu ustawy 

możliwośd łączenia bibliotek z innymi podmiotami w oparciu o zapisy gwarancyjne,  

w tym wymaganą indywidualną zgodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zmiana stanowiska Polskiego Związku Bibliotek wynika z faktu, iż wprowadzone zostały 

do ustawy niekonsultowane zapisy w sposób istotny grążące destabilizacją  

w instytucjach kultury w tym szczególnie w bibliotekach. Zaskakiwanie środowiska 

bibliotekarskiego wprowadzonymi zmianami świadczy o braku partnerstwa  

i nieprzywiązywaniu należytej wagi do ustaleo sprzed roku. W takiej sytuacji straciliśmy 

zaufanie do bezpieczeostwa zapisów gwarancyjnych. Obawiamy się, że pozostaną one 

pustym zapisem, nierespektowanym prawnie, podobnie jak ustawowy obowiązek 

prowadzenia działalności bibliotecznej na szczeblu powiatu. Prawo obowiązuje a Minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ma mocy sprawczej do jego egzekwowania. 

Identycznej sytuacji można się spodziewad w przypadku obowiązku uzyskiwania zgody 

Ministra na łącznie bibliotek z innymi instytucjami kultury. Możliwośd łączenia instytucji 

kultury  stawia pod znakiem zapytania efektywne wykorzystanie środków z budżetu 

centralnego na infrastrukturę, rozwój technologiczny w tym komputeryzację 

i informatyzację bibliotek. Ten eksperyment prawny naszym zdaniem zniweczy  

w znacznej części przeznaczone na ten cel środki publiczne i osłabi dobrze się rozwijający 

proces rozwoju tych instytucji. Poza tym rozwijane  z sukcesem takie programy jak: 

„Program Rozwoju Bibliotek” , „Biblioteka+”  czy  planowany „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa” ulegną w naszym przekonaniu  znacznemu ograniczeniu lub 
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przestana spełniad zamierzone cele. Jednym z głównych argumentów Ministerstwa za 

łączeniem bibliotek był spadek czytelnictwa. Proszę zauważyd, że przyczyniła się do tego 

w znaczący sposób restrykcyjna decyzja Pana Ministra obniżki - w wysokości 65% - 

środków na zakupy nowości wydawniczych dla bibliotek (zdecydowanie wyższa  

niż w innych programach ministerialnych). Bez wsparcia finansowego nawet jeśli 

zatrudnimy w bibliotekach samych managerów nie zwiększymy czytelnictwa. Obarczanie 

więc bibliotek za spadek czytelnictwa (pismo MKIDN  DMP-11/194/200z 17 lutego 210 

roku) przy radykalnym zmniejszeniu dotacji centralnej na ten cel jest wysoce 

niesprawiedliwe. 

2. Zarząd Polskiego związku nie wyraża zgody a wprowadzenie do ustawy obligatoryjnego 

zapisu , z którego wynika, że dyrektorzy instytucji kultury powołani na stanowiska przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na czas nieokreślony pozostają na zajmowanych 

stanowiskach przez rok od dnia  wejścia w życie ustawy. Propozycje nie wnoszą nic 

nowego w  sprawach kadrowych poza tym, że zabraniają Organizatorowi podpisywania 

umowy z dyrektorem na czas nieokreślony. W  obecnym stanie prawnym Organizator 

może w każdej chwili wypowiedzied umowę każdemu dyrektorowi, zatrudnid go na czas 

określony czy na umowę kontraktową. Jeśli zatem do ustawy wprowadza  

się obligatoryjny zapis można domniemywad, że Minister Kultury kwestionuje 

doświadczenie, profesjonalizm kadry kierowniczej kierującej instytucjami kultury  

i dąży do jej wymiany. Nie wypowiadamy się w kwestiach dotyczących innych instytucji 

kultury. Proszę jednak zauważyd, że dyrektorzy polskich bibliotek dokonali olbrzymiego 

wysiłku dokonując przeobrażeo w swoich instytucjach przekształcając je w nowoczesne 

instytucje kultury zajmujące się promocją czytelnictwa, edukacją pozaformalną 

i nowoczesną informacją. Należy nadmienid, że w przez wiele lat działania te nie były 

wspierane ani pomocą resortu kultury ani pomocą ze strony Organizatorów. Nowoczesne 

biblioteki publiczne w Polsce  to dorobek kadry kierowniczej i środowiska 

bibliotekarskiego, które w sposób odpowiedzialny włączyło się w dostosowywanie 

swoich instytucji do trendów krajów wysoko rozwiniętych. Wprowadzenie obowiązku 

renegocjacji warunków prowadzenia instytucji kultury przez nowo powołanych 

dyrektorów to prosta droga do wymuszania na nich gorszych warunków finansowych dla 

funkcjonowania instytucji. Tworzenie takich możliwości w okresie kryzysu finansowego  

jest wyraźną sugestią dla Organizatorów do wprowadzania oszczędności na usługach 
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kulturalnych. Zastanawia nas zatem czy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

działa na korzyśd  władz samorządowych  wskazując im gdzie dokonad kolejnych cięd 

finansowych czy powinien raczej działad na rzecz całego społeczeostwa ułatwiając dostęp 

do kultury, w środowiskach małych miast i wsi. Umowę negocjują partnerzy  

a potencjalny dyrektor instytucji kultury zawsze będzie w pozycji strony zależnej 

całkowicie od Organizatora. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zabezpieczył 

wcześniej instytucji kultury przez przyjecie standardów, o które wielokrotnie dyrektorzy 

bibliotek i organizacje środowiskowe występowały. Byłaby to forma zabezpieczenia 

realizacji usług kulturalnych na podstawowym poziomie. Bez tych zabezpieczeo 

propozycje Pana Ministra prowadzą bezpośrednio do ograniczenia i pogorszenia jakości 

działalności kulturalnej. 

3. Wielce kontrowersyjny jest zapis w ustawie, który umożliwia prowadzenie instytucji 

kultury osobom prawnym. W sytuacji ciągłego niedofinansowania działalności kulturalnej 

w Polsce trwającej permanentnie od dziesięcioleci istnieje niemal pewnośd do 

wykorzystywania znacznej części środków jako zysk dla osoby prawnej. Jest wielce 

prawdopodobne, że dla  firmy zewnętrznej, która przejmie realizację usług bibliotecznych 

nadrzędnymi będą jej własne cele a nie cele biblioteki. To spowoduje poszukiwanie 

takich form działalności, które nie zawsze będą istotne i ważne  dla podstawowych zadao 

działalności bibliotecznej.  

4. Nie rozumiemy i nie akceptujemy  minimalizowania roli Przewodniczącego Krajowej Rady 

Bibliotecznej. Proponowana zmiana świadczy o próbie ograniczenia demokratycznego 

systemu wyboru Przewodniczącego, a w konsekwencji sprawowania roli mentora w 

imieniu środowiska bibliotekarskiego, które reprezentuje. Przewodniczący KRB nie może 

byd kolejnym urzędnikiem resortu, który w imieniu Ministra będzie wyrażał opinie  

na tematy związane z bibliotekami. Proszę  wziąd pod uwagę fakt, że w takim przypadku 

organizacje bibliotekarskie  utworzą nowy podmiot, który będzie w stanie - w sposób 

całkowicie  niezależny od Ministerstwa -opiniowad wszelkie istotne problemy 

środowiskai przekazywad je powszechnie do opinii publicznej w naszym kraju.  

Panie Ministrze poszukujemy konsensusu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego a nie konfliktu. Okazuje się jednak, że to  głównie my jesteśmy stroną 

otwartą na partnerstwo i porozumienie. Można zawsze zastosowad działanie z pozycji siły 
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ale proszę wziąd również pod uwagę, że ma Pan Minister bardzo dobrze zorganizowane 

środowisko bibliotekarskie, które będzie broniło interesów swoich społeczności, dla 

których pracuje w lokalnych środowiskach. 

5. Propozycje dotyczące minimalnych stawek wynagradzania pracowników instytucji 

kultury zawarte w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Dziedzictwa Narodowego 

są kontrowersyjne ze względu na zaniżone różnice w stawkach zaszeregowania oraz ze 

względu na wysokości nie przystające do wynagrodzenia obowiązującej płacy minimalnej. 

Jest absurdem aby proponowana w tabelach płaca dla pracowników instytucji kultury 

była niższa niż ustawowa obowiązująca płaca minimalna. To kolejny przykład 

dyskryminacji pracowników instytucji kultury przez resort, który powinien tę kulturę 

wspierad. Jeżeli działania legislacyjne zmierzają w kierunku ułatwienia samorządom 

zarządzania instytucjami kultury to dlaczego ustawowo „pomaga” się im po raz kolejny w 

oszczędnościach czyli narzuca sztywne i zaniżone stawki wynagradzania w tych 

instytucjach?  

Reasumując, Zarząd Polskiego Związku Bibliotek wnosi do Pana Ministra  

o wycofanie z dalszego procedowania ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej 

lub o wyłączenie z niej bibliotek pozostawiając do dalszych konsultacji i uzgodnieo 

sprawy zmian legislacyjnych w ustawie o bibliotekach. Projekt ustawy w obecnym 

kształcie spotka się z szerokim oporem społecznym  ze strony środowiska 

bibliotekarskiego oraz szerokiego włączenia się do protestu mieszkaoców polskich miast 

i wsi z wykorzystaniem wszelkich dostępnych prawem działao protestacyjnych. 

Panie Ministrze proszę rozważyd możliwośd szybkiej konsultacji społecznej zanim 

dalsze  procedowanie uniemożliwi możliwośd porozumienia. 

 

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Bibliotek 

 


