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 Serdecznie dziękuję za pozytywne informacje dotyczące 

gwarancji dla bibliotek w świetle projektu nowelizacji ustawy  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej. Proponowane 

zapisy w projekcie ustawy o bibliotekach zawarte w art.13 są zgodne  

z ustaleniami z konsultacji Pana Ministra z organizacjami 

bibliotekarskimi z 13 stycznia 2010 roku. 

 Wątpliwości budzi jednak jeszcze jeden ostatni aspekt związany z 

ta kwestią. Na spotkaniu 13 stycznia 2010 Roku Pan Minister  przyznał, 

że wydanie zgody przez Ministra na polaczenie instytucji bez prawa do 

jej wycofania świadczyłoby o słabości administracyjnej takiej decyzji. 

W przepadku rażącego pogorszenia usług bibliotecznych w połączonej 

instytucji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinien mieć 

prawo wycofania wydanej decyzji. W innym przypadku składane wnioski 

samorządów mogą zawierać jak najdalej idące przesłanki pozytywnych 

przekształceń ze pełną świadomością, że żadne działania restrykcyjne 

połączonej instytucji   nie będą mogły dotyczyć połączonej instytucji.  

Rozumiem,  że taką postawę można uznać za daleko idący brak zaufania 

do demokratycznych władz samorządowych, jednak każdy organ 

wydający warunkową zgodę powinien mieć prawo jej wycofania w 

przypadku niewywiązania się wnioskodawcy ze zobowiązań.  Tym 

bardziej takie prawo powinien mieć Minister ze względu na zachowanie 

swojego autorytetu. Będę wdzięczny za przesłanie informacji w jakich 

przepisach prawnych takie prawo Ministra zostanie zapisane. 

Nadmieniam, ze w lipcu 2010 roku, w czasie telefonicznej rozmowy na 

ten temat z pracownikiem Departamentu Mecenatu Państwa  w MKiDN 

zajmującym się przygotowaniem projektu ustawy, otrzymałem 

zapewnienie, że ta forma zabezpieczenia jest analizowana i zostanie 

uwzględniona w przepisach uzupełniających np. w stosowanych 

rozporządzeniach. Będę wdzięczny za wyjaśnienie tej kwestii. 

  Projekt nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej przeszedł fazę uzgodnień z Komitetem Stałym 

Rady Ministrów. Czy Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy w wersji 

przesłanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?  Na jakim 

etapie jest projekt nowelizacji ustawy o bibliotekach, który jest 

konsekwencją nowelizacji pierwszej ustawy? 



Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został umieszczony projekt 

nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Brak jest 

natomiast istotnego dla nas projektu nowelizacji ustawy o bibliotekach. Proszę także o 

zapewnienie, że projekt nowelizacji ustawy o bibliotekach zawierający przekazany mi w 

piśmie z dnia 4 stycznia (DMP/572/10/AG) art13: zostanie skierowany do Sejmu łącznie z 

projektem nowelizacji ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej z wyraźną sugestią 

uchwalenia przez Sejm obu ustaw łącznie.  

 Czy mogę liczyć także na powiadomienie nas o zamierzeniu przesłania obu projektów 

obu ustaw do Sejmu ze znacznym wyprzedzeniem, z chwilą powzięcia takiej informacji przez 

Ministerstwo. Pozwoli nam to na spokojne podejmowanie działań bez emocji społecznych co 

zaowocuje pozytywną współpracą pomiędzy Panem Ministrem a środowiskiem 

bibliotekarskim. Jeśli zostaniemy zaskoczeni taką informacją, nasze działania będą musiały 

być bardziej zintensyfikowane i będą wymagały znacznego wsparcia medialnego co przy 

okazji może wywołać falę niepokojów w środowisku kulturalnym  naszego kraju. 

 Panie Ministrze dziękując za dotrzymywanie wspólnych ustaleń proszę o sprawny 

przepływ informacji o dalszych posunięciach legislacyjnych. Deklaruję w imieniu członków 

naszego stowarzyszenia oraz licznej rzeszy bibliotek niezrzeszonych, na stałe z nami 

współpracujących, wolę dalszej pozytywnej współpracy i podejmowania działań 

konstruktywnych, aż do przyjęcia projektów obu ustaw w przedstawionej wersji, przez 

Parlament i podpisania ich przez Prezydenta RP. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Prezes Polskiego Związku Bibliotek  

 

 

Jan Krajewski 

 

 

 

Chełmża, 30 styczeń 2011 




