
Uwagi do projektu z dnia 8 czerwca 2012 r. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i 

schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych  

w wykonywaniu tej obsługi. 

 

1. W projekcie Rozporządzenia wzmocnieniu uległ zapis dotyczący „współdziałania”  

w zakresie obsługi bibliotecznej z bibliotekami publicznymi: 

§3 mówi: Obsługę biblioteczną zakładów zapewniają: 

Pkt 2 biblioteki publiczne – na zasadzie współdziałania z bibliotekami, o których mowa  

w pkt.1 

Dotychczasowy zapis w Rozporządzeniu z 1999 r. mówił: §9 Biblioteki, o których mowa  

w §1, mogą współpracować z bibliotekami publicznymi (…) 

 

Rozszerzeniu uległ też zakres form współpracy, które może obejmować porozumienie  

(§9 pkt.1-5 projektu Rozporządzenia) 

Pytanie czy jest to zamierzone działanie mające na celu zacieśnienie współpracy  

z bibliotekami publicznymi., o czym może też świadczyć zamiana dotychczasowego 

sformułowania „współpraca” na „współdziałanie”. 

 

2. Nie wydaje się konieczne wprowadzenie do zapisów §4 pkt. 2 Dyrektor zakładu zapewnia 

odpowiednie warunki do obsługi bibliotecznej, w szczególności: 

ust. 2 (…) podręczny warsztat introligatorski (…) 

 

3. Brak proporcji wagi problemów: 

- mówi się o sprawach warsztatowych (np. o introligatorni) a nie reguluje się sposobu 

korzystania z biblioteki przez więźniów, korzystania z czytelni (na jakich zasadach 

więźniowie mają do nich dostęp) 

- jeśli zasady te są ujęte np. innych dokumentach, to tym bardziej dokumenty niższej rangi 

(regulaminy) powinny ujmować omówienie warunków obsługi bibliotecznej m. in. o pracy 

introligatorni. 

 

4. Brak zapisów mówiących o funkcjach resocjalizacyjnych biblioteki więziennej - 

współdziałania osadzonych w jej pracach, prowadzeniu filii, punktów na terenie więzienia, 

możliwości prowadzenia przez nich działalności popularyzatorskiej, upowszechnieniowej 



5. Zaskakuje też, w §8 ust. 1, pkt 3 zapis o „alfabetycznym katalogu kartkowym”, a tylko  

dla pkt 1 i 2 (dotyczących ewidencji czytelników i wypożyczeń) dopuszcza się ewidencję  

w formie elektronicznej.  

Podobnie wyglądają zapisy w Zarządzenia nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby więziennej 

z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy 

penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów 

penitencjarnych i terapeutycznych, w §16 ust. 7 jest wymieniany „alfabetyczny katalog 

zeszytowy”.  

 

6. W projekcie Rozporządzenia brakuje zapisów dotyczących warunków i zasad zatrudnienia 

w bibliotekach „więziennych”, np. czy są oni zatrudniani na stanowiskach bibliotekarskich, 

zgodnie z jakimi wymogami kwalifikacyjnymi, wymiarem zatrudnienia i wynagrodzenia? 

Zasadne byłoby odniesie do rozporządzeń MKiDN w tym zakresie. 

 

7. W Rozporządzeniu brakuje zapisów dotyczących działań popularyzatorskich  

i upowszechnieniowych oraz możliwości prowadzenia punktów bibliotecznych. 

 

8. W uzasadnieniu na str. 1 błędnie podano datę wejścia w życie ustawy „1 lipca 2011 r.”, 

powinno być 2012. 

 


