
 
Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

Warszawa, Biblioteka Narodowa, dnia 9 lutego 2011 r. 

 

 W dniu 9 lutego 2011 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie ZG. 
Spotkanie poprowadziła przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk. Tematem posiedzenia była 
dyskusja nad projektem ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i przyjęcie 
stanowiska ZG SBP w tej sprawie. 
  
 W posiedzeniu uczestniczyli: przew. SBP. - Elżbieta Stefańczyk, członkowie ZG: Sylwia 
Błaszczyk, Maria Bochan, Joanna Chapska, Halina Ganińska, Ewa Kobierska–Maciuszko, Jerzy 
Krawczyk, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Stanisław 
Turek. Zaproszeni: Janina Jagielska – b. dyrektor Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, przew. 
Komisji Odznaczeń i Wyróżnień. 
  
 Po otwarciu posiedzenia, przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk przedstawiła prace 
SBP nad opiniowaniem założeń do projektu tej ustawy. Poinformowała, że w dn. 2 lutego br. 
odbyły się w MKiDN konsultacje środowiskowe dotyczące nowelizacji projektu ustawy, a 4 lutego 
pierwsze czytanie projektu ustawy w Sejmie. ZG SBP zwrócił się do zarządów okręgów o 
wyrażenie opinii członków o projektowanej nowelizacji ustawy. Do Biura ZG SBP wpłynęły 
stanowiska z okręgów: Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Podlaskiego, 
Śląskiego, Świętokrzyskiego, Tarnobrzeskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz 
Zachodniopomorskiego, w których zarządy poszczególnych struktur sprzeciwiły się nowelizacji 
ustawy przedstawionej w styczniu br. Stanowiska są zaprezentowane na portalu www.sbp.pl. ZG 
SBP otrzymał również stanowisko Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i 
Sztuki w sprawie projektu nowej ustawy.  
  
 Członkowie ZG otrzymali przed posiedzeniem projekt ustawy o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej w celu wypracowania wspólnego stanowiska ZG dotyczącego 
nowelizacji ustawy.  
  
 W wyniku dyskusji, w której zabierali głos poszczególni członkowie, Zarząd Główny 
przyjął stanowisko (w załączeniu), w którym wyraził sprzeciw wobec sformułowania zapisów w 
projekcie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych 
ustaw w kwestii: łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury - Stowarzyszenie 
podtrzymuje zgłaszany wcześniej protest wobec propozycji łączenia bibliotek publicznych z innymi 
instytucjami kultury i likwidacji ust. 7 w art. 13 obowiązującej ustawy o bibliotekach. […] 
wprowadzona do projektu ustawy możliwość łączenia ich z innymi instytucjami kultury stanowi 
olbrzymie zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania sieci bibliotek publicznych; zatrudniania 
dyrektorów instytucji kultury - Stowarzyszenie wyraża sprzeciw wobec zapisów w projekcie ustawy 
[…]  powodujących, że dotychczasowe umowy na czas nieokreślony z dyrektorami instytucji kultury 
wygasają w ciągu roku od daty wejścia w życie ustaw.[…] przyjęty w projekcie ustawy zapis o 
rozwiązaniu umów na czas nieokreślony z dyrektorami instytucji kultury w ciągu roku od wejścia w 
życie ustawy, kłóci się z zasadą ochrony praw nabytych i zaufania obywatela do prawa; zarządzania 
instytucją kultury przez osobę prawną – Stowarzyszenie obawia się, że osoby, które podejmą się 
tego zadania, nie mogąc uzyskiwać bezpośrednich dochodów z usług bibliotecznych, bo ich 
bezpłatność gwarantuje obowiązująca ustawa o bibliotekach, będą szukały zysku w zadaniach 
komercyjnych kosztem obniżenia jakości usług bibliotecznych; powołania na stanowisko dyrektora - 
Stowarzyszenie proponuje rozszerzyć treść art. 1. ust. 13 o zapis mówiący, że organizator 
występując do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o zgodę na 
powołanie kandydata na stanowisko dyrektora bez przeprowadzania konkursu dołącza do swego 



wniosku opinię związków zawodowych i organizacji branżowych; wynagradzania pracowników 
instytucji kultury - Proponowane w Rozporządzeniu minimalne stawki zaszeregowania, jak również 
ich zróżnicowanie o 20-50 zł uznajemy za zaniżone i krzywdzące pracowników bibliotek, od których 
wymaga się wykształcenia wyższego i coraz wyższych kwalifikacji i kompetencji.[…] proponujemy 
wpisanie do art. 1. ust. 22 punktu, który daje jednoznacznie dyrektorowi biblioteki możliwość 
wypracowania własnego regulaminu wynagrodzeń, własnej polityki płacowej tj. ustanawiania 
korzystniejszych warunków płac i innych świadczeń związanych z pracą, niż te ustawowe. 
 Stanowisko zostanie przekazane MKiDN, do wiadomości Premiera, Sejmu i Senatu jak 
również związkom zawodowym oraz pozostałym organizacjom bibliotekarskim a także 
zaprezentowane na portalu www.sbp.pl. 
 

     
 Sporządziła: Marzena Przybysz 

 


