
c ^ v t e l n i a 
PRAWO DLA BIBLIOTEKARZY 

(wykaz aktów prawnych) 

Prezentowany wykaz aktów prawnych jest aktualny na 30 czerwca 2000 r. 
Został podzielony na dwie części. W pierwszej zamieszczono przepisy prawa 
nie związane bezpośrednio z bibliotekarstwem. Znajomość ich jest jednak nie-
odzowna dla właściwego funkcjonowania  i organizacji biblioteki. 
W tej części przytoczono tylko podstawowe akty prawne, nie podając ich zmian 
(nowelizacji). 

W części drugiej, dotyczącej kultury i bibliotek, zamieszczono przepisy pra-
wa, według których zobowiązane są funkcjonować  instytucje kultury. 

W celu przybliżenia treści niektórych przepisów dotyczących bibliotek, 
w wykazie zastosowano adnotacje lub cytaty. 

W obrębie działów zastosowano układ chronologiczny, najpierw zamiesz-
czając tytuły ustaw, dołączając do nich tytuły aktów wykonawczych. 

W wykazie zastosowano ogólnie przyjęte skróty informujące,  gdzie dany 
przepis został opublikowany. 

Zawartość: 

Część pierwsza 
I. Samorząd terytorialny. Administracja publiczna. 

II. Budżet i finanse. 
III. Prawo pracy. Ubezpieczenia społeczne, i zdrowotne. 
IV. Inne 

Cześć drugą 
I. Przepisy wynikające z ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności 

kulturalnej. 
II. Inne przepisy dotyczące kultury. 

III. Biblioteki publiczne. 
IV. Inne przepisy dotyczące bibliotek. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA 
\ 

I. SAMORZĄD TERYTORIALNY. 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (gminnym) 
(Dz.U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95 ze zm.) 

jednolity tekst: Dz.U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74 

Wart.  7 ust. 1 stwierdza  się, że: „Zaspokojenie  zbiorowych potrzeb wspól-
noty należy do  zadań  własnych gminy. W  szczególności  zadania  własne 
obejmują sprawy: [...]  9. Kultury,  w tym bibliotek  komunalnych  i innych 
placówek  upowszechniania kultury." 

2. Ustawa z dnia 17 maj a 1990 r. o podziale zadań i kompetencj i określonych w 
ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rzą-
dowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r., Nr 34, 
poz. 198zezm.) 

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim 
(Dz.U. z 1998 r.,Nr 91, poz. 576 ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 1998 r.,Nr91, poz. 578 zezm.) 

Przepisy wykonawcze: 

a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 
listopada 1998 r. w sprawie wzorcowego statutu powiatu (Dz.U. z 1998 r., Nr 
146, poz. 957) 
[przepisy wykonawcze do art. 2 ust. 5] 

W  §66  ust.2 pkt.5  stwierdza  się: „Do jednostek  organizacyjnych powiatu 
należą w szczególności  [...]  instytucje  kultury  w tym biblioteki  publiczne. 
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5. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw określających kompetencje 
organów administracji publicznej - w związku z reformą  ustrój ową państwa 
(Dz.U. z 1998 r.,Nr 106, poz. 668) 
Ustawa  zwana też „ kompetencyjną". 

Zob. też: s. VIII, poz. 1A oraz s. XII, poz. 1A 

6. Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 
z funkcjonowaniem  administracji publicznej (Dz.U. z 2000 r., Nr 12, 
poz. 136) 
Ustawa  zwana „czyszczącą" lub „śmieciową". 

Zob. też: s.VIII poz. 1 B 

II. BUDŻET I FINANSE 

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350 ze zm.) 

jednolity tekst: Dz.U. z2000 r.,Nr 14, poz. 176 

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U.z 1992 r.,Nr21, poz. 86zezm.) 

jednolity tekst: Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654. 

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., 
Nr 121,poz. 591 zezm.) 

4. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach  publicznych 
(Dz.U. z 1998 r., Nr 155, poz. 1014 zezm.) 

5. Ustawa Budżetowa na rok 2000 z dnia 21 stycznia2000 r. (Dz.U. z 2000, Nr 7, 
poz. 85) 

„ W  planie wydatków  Państwa na 2000 r."  str. 335, poz. 26 zapisano: „do-
tacja na zadania  z zakresu  kultury  i sztuki  wykonywana przez powiaty 
i samorządy  wojewódzkie,  w tym [...]  na zakup książek  dla  biblioteki  pro-
wadzonych  przez jednostki  samorządu  terytorialnego  (9000  tys. zł)." 
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III. PRAWO PRACY. 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
I ZDROWOTNE 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r., Nr 24, poz. 
141 zezm.) 
jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r.,Nr21, poz. 94 

2. Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r., Nr 4, poz. 19) 
Ustawa  zwana „ O grupowych zwolnieniach ". 

3. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U.z 1990 r.,Nr21, poz. 124 zezm.). 

4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 1991 r., 
Nr 55, poz. 234 ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 
(Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153 ze zm.) 

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r., Nr 123., poz. 776 ze 
zm.) 

7. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U. z 1998 r, Nr 137, poz. 887 ze zm.) 

8. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 ze zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacj i Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 12 października 1993 r., w sprawie zasad i warunków podnoszenia 
kwalifikacji  zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych 
(Dz.U. z 1993 r.,Nr 103, poz. 472) 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 
1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz 
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udzielaniu pracownikom zwolnień z pracy (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, 
poz. 281) 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 
1996 r. w sprawie sposobu ustalenia wynagrodzenia za okres niewykorzysta-
nia pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia odszko-
dowań, odpraw, dodatków wyrównawczych oraz innych należności przewi-
dzianych w kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r., Nr 62, poz. 289 ze zm.) 

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. 
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wyda-
wanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r., Nr 69, 
poz. 332zezm.) 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wyka-
zu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. z 1996 r., Nr 114, poz. 545) 

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 
1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, 
ustalania wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pie-
niężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r., Nr 2, poz. 14) 

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. 
w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników (Dz.U. z 1998 r., 
Nr 16, poz. 74 ze zm.) 

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. 
w sprawie zasad ustalenia oraz wysokości należności przysługujących pra-
cownikom z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju 
(Dz.U. z 1998 r., Nr 69, poz. 454) 

17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 3 lipca 1998 r. 
w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pra-
cownikom z tytułu podróży służbowych poza granicami Kraju 
(Dz.U. z 1998 r., Nr 89, poz. 568) 

18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 
1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposa-
żonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973) 
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IV. INNE 
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze-

czypospolitej Polskiej. 
jednolity tekst: Dz.U. z 1992 r., Nr 4, poz. 16 ze zm. 

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 
(Dz.U. z 1994 r., Nr 76, poz. 344 ze zm.) 

jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r., Nr 119, poz. 773 

4. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995 r., 
Nr 88, poz. 439 ze zm.) 

Przepisy wykonawcze: 

a) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki na-
rodowej , w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych 
warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi orga-
nami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne  administracji 
publicznej (Dz.U. z 1999 r., Nr 69, poz. 763) 
[przepisy wykonawcze do art. 76] 

Według  ww rozporządzenia  nadawanyjest  m. in. numer REGON,  który  otrzy-
mują takie  biblioteki  publiczne. 

b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji  Obiektów Budowlanych (Dz.U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1315) 
[przepisy wykonawcze do art. 40 ust. 2] 

Rozporządzenie  pozostaje w związku  z europejską  „ Klasyfikacją  Obiek-
tów Budowlanych  (CC)  ". 

Budynki  bibliotek  wymieniono w klasie  1262 

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie określe-
nia wzorów formularzy  sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wy-
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pełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych ustalonych 
w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 (Dz.U. 
zl999r.,Nrll2,poz. 1318) 
[przepisy wykonawcze do art. 31 ust. 2] 

Rozporządzenie  w §1 punkt  48 wymienia formularze  „K-03  sprawozdanie 
biblioteki  publicznej,  zakładowej  biblioteki  beletrystycznej" 

d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasy-
fikacji  Środków Trwałych (Dz.Uz 1999r.,Nr 112,poz. 1317) 
[przepisy wykonawcze do art. 40 ust. 2] 
wg Klasyfikacji  zbiory biblioteczne  znajdują  się w grupie  8 (rodzaj  808) 

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741 ze zm.) 
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CZĘŚĆ DRUGA 

I. PRZEPISY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRO-
WADZENIU I ORGANIZOWANIU DZIAŁAL-
NOŚCI KULTURALNEJ 

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej (Dz.U. z 1991 r., Nr 114, poz. 493) 

tekst jednolity: Dz.U. z 1997 r.,Nr 110, poz. 721 zezm. 

Zmiany ustawy: 
A) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających 

kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą  ustro-
jowąpaństwa (Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668) 
Art. 82 wprowadza  20 zmian do  ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności  kulturalnej.  Zmiany  te dotyczą  m. in. mecenatu samorządowe-
go nad  działalnością  kulturalną  (art.l);  ustanawiania i przyznawania 
nagród  w dziedzinie  kultury,  przyznawania stypendiów  przez jednostki 
samorządu  terytorialnego  (art.  7 a i 7 b); określa,  że dla  jednostek  samo-
rządu  terytorialnego  prowadzenie  instytucji kultury  jest zadaniem  wła-
snym obowiązkowym (art.  9); dopuszcza  możliwość prowadzenia  działal-
ności instrukcyjno-metodycznej  (art.  32); określa,  że termin podania  infor-
macji o zamiarze i przyczynach likwidacji  instytucji kultury  nie może być 
krótszy  niż 12 miesięcy. 

B) Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 
z funkcjonowaniem  administracji publicznej (Dz.U. z 2000 r, Nr 12, 
poz. 136) 
Art. 29 wprowadza  w ustawie o prowadzeniu  i organizowaniu działalno-
ści kulturalnej  z 1991 r. Zmianę  art. 32. Zmiana ta polega na tym, że 
w ust.l  wyrazy „prowadzą  gospodarką  finansową  na zasadach  określo-
nych dla  zakładów  budżetowych"  zastąpiono wyrazami „prowadzą 
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w szczególności  działalność  w zakresie  upowszechniania kultury".  W  tym 
samym art. 32 skreślono  ustępy 4 i 5. Dokonana zmiana powoduje,  że in-
stytucje upowszechniania kultury,  a tym samym biblioteki  publiczne  pro-
wadzą  od  1 stycznia  2000 roku gospodarkę  finansową  na wzór przedsię-
biorstw,  podobnie  jak czynią to instytucje  artystyczne. 

Przepisy wykonawcze: 
a) Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 marca 1992 r. w sprawie sposo-

bu prowadzenia rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 1992 r., Nr 20, poz. 80) 
[przepisy wykonawcze do art. 14 ust. 1-4] 

b) zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 marca 1992 r. w sprawie ramo-
wego regulaminu konkursu na dyrektora instytucji kultury (Mon.Pol. z 1992 
r.,Nr 10, poz. 72) 
[przepisy wykonawcze do art. 16 ust. 1-2] 

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1993 r. w sprawie trybu 
i zasad noszenia odznaki „Zasłużony Działacz Kultury" oraz ustalenia jej 
wzoru i sposobu noszenia (Dz.U. z 1993 r., Nr 19, poz. 83) 
[przepisy wykonawcze do art. 7 ust. 1-3] 

d) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania dorocznych nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochro-
ny dóbr kultury (Dz.U. z 1996 r., Nr 155, poz. 764) 
[przepisy wykonawcze do art. 7a ust. 1-3] 

e) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom 
zajmującym się twórczością artystyczną upowszechniania i ochroną dóbr 
kultury (Dz.U.z 1996 r., Nr 155, poz. 765) 
[przepisy wykonawcze do art. 7a ust. 1 -3] 

f)  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie 
wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów 
prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu dla samorzą-
dów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych 
(Dz.U. z 1998 r., Nr 148, poz. 970) 
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[przepisy wykonawcze do art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 
roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów 
administracji publicznej - w związku z reformą  ustrojową państwa 
(Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668)] 

W  załączonym wykazie  oprócz innych instytucji  kultury  umieszczono tak-
ie biblioteki  publiczne stopnia wojewódzkiego  oraz Biblioteką  Śląską 
w Katowicach. 

g) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie 
ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których powołanie i od-
wołanie dyrektora wymaga opinii ministra właściwego do spraw kultury 
(Dz.U. z 1998 r., Nr 166,poz. 1218) 
[przepisy wykonawcze do art. 15 ust. 3] 

h) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnie 1999 r. 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucj i kultury prowadzą-
cych gospodarkę finansową  na zasadach ustalonych dla zakładów budżeto-

f  wych(Dz.U. z 1999,Nr 45, poz. 446) 
[przepisy wykonawcze do art. 31] 

Zmiana rozporządzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maj a 

2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracow-
ników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową  na zasadach 
ustalonych dla zakładów budżetowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 49, 
poz. 574). 
Ww  akt  prawny zmienia tytuł  rozporządzenia  dostosowując  je do  zmienio-
nych warunków finansowania  instytucji kultury  i ma charakter  „ czyszczą-
cy ". Zamieszczona  w rozporządzeniu  siatka  płac nie została  zmieniona. Po 
zmianie tytuł  rozporządzenia  brzmi: „ w spi awie zasad  wynagradzania  pra-
cowników zatrudnionych  w instytucjach  kultury  prowadzących  w szcze-
gólności  działalności  w zakresie  upowszechniania  kultury.  " 

j) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie określenia 
zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szcze-
gółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego 
dotacj i na te zadania i dotacj i celowych na dofinansowanie  bieżących zadań 
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własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 
1 stycznia 1999 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 40, poz. 463). 
[przepisy wykonawcze do art. 70 ust 2 ustawy z dnia 21 stycznia 
2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem 
administracji publicznej (Dz.U. z2000 r., Nr 12, poz. 136)] 

W  załączniku  nr 1 do  rozporządzenia,  znalazły  się m in. zapisy dotyczące 
bibliotek,  w tym: 
- ochrona i konserwacja  zbiorów bibliotecznych; 
- wspieranie rozwoju czytelnictwa,  w szczególności  przez dofinansowanie 
zakupu nowości  wydawniczych; 
- prowadzenie  kolekcji  dzieł  sztuki,  instrumentów oraz zbiorów biblio-
tecznych; 
- ochrona kolekcji  [...]  zbiorów bibliotecznych,  zapewnienie dostępu  do 
dóbr  kultury  osobom niepełnosprawnym,  w tym opracowanie „druków" 
mówionych i brajlowskich  (...); 
- digitalizacja  zbiorów i ich udostępnianie  przez Internet. 

k) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerw-
ca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych 
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia-
niu i ochronie kultury oraz ich wysokości (Dz.U. z 2000 r., 
Nr 50, poz. 593) 
[przepisy wykonawcze do art. 7a ust. 3] 

W  § 10 rozporządzenie  stanowi, że najwyższa wartość przyznawanej na-
grody  finansowej  jest równowartością  dwudziestokrotnego  przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia  za rok  poprzedni,  ogłaszanego  przez preze-
sa Głównego  Urzędu  Statystycznego. 

II. INNE PRZEPISY DOTYCZĄCE KULTURY 

1. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach 
(Dz.U. z 1962 r., Nr 10, poz. 48 ze zm.) 

jednolity tekst: Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 
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Art.  4 ust 2, art.  5 ust 8, art.  8 ust 2 pkt  7 odnoszą  się do  bibliotek 
i materiałów  bibliotecznych. 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. 
w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(Dz.U.z 1999 r.,Nr91, poz. 1014) 
W  dołączonym  „ Wykazie  organów i jednostek  organizacyjnych podległych 
lub nadzorowanych  przez Ministerstwo  Kultury  i dziedzictwa  Narodowe-
go " wymieniono Bibliotekę  Narodową  w Warszawie. 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie 
nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(Dz.U. z 1999 r., Nr 99, poz. 1162) 
Rozporządzenie  określa,  że w skład  Ministerstwa  wchodzi  Departament 
Książki  i Czytelnictwa. 

4. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2000 r. w sprawie 
uczczenia 75. rocznicy śmierci Władysława Stanisława Reymonta 
(Mon.Pol. z 2000 r., Nr 1, poz. 1) 

Uchwała  została  podjęta  w brzmieniu: 
„W  75. rocznicę śmierci Władysława  Stanisława  Reymonta Sejm Rzeczypo-
spolitej  Polskiej  oddając  hołd  i szacunek wybitnemu Polakowi,  wielkiemu 
pisarzowi, laureatowi  literackiej  Nagrody  Nobla  - ogłasza  rok  2000 Ro-
kiem Reymontowskim." 

III. BIBLIOTEKI PUBLICZNE 

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, 
poz. 539) 

Zmiany ustawy: 
A) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających 

kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformąustro-
jowąpaństwa (Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668, art. 130) 
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Ustawa  zobowiązuje powiat do  organizacji  i prowadzenia  biblioteki  po-
wiatowej (art.  19.3) oraz samorząd  województwa  do  organizacji  i prowa-
dzenia  biblioteki  wojewódzkiej  (art.  19.4). 
Przypisuje też zadania  bibliotekom  wojewódzkim  i powiatowym 
(art.  20.1-2 oraz art. 20a.l-2). W  zadaniach  tych określono  m.in.: zasady 
gromadzenia  materiałów  bibliotecznych,  pełnienie funkcji  ośrodka  infor-
macji, organizacją wypożyczeń międzybibliotecznych,  opracowanie 
i wydawanie  bibliografii  regionalnych,  badanie  stanu i stopnia zaspoko-
jenia potrzeb użytkowników,  pomoc instrukcyjno-metodyczną  i szkolenio-
wą nadzór  merytoryczny. 

Przepisy wykonawcze: 
a) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie 

zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalenia ich 
wykazu (Dz.U. z 1998 r., Nr 44, poz. 269) 
[przepisy wykonawcze do art. 21 ust. 4] 

b) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie 
regulaminu Krajowej Rady Bibliotecznej (Dz.U. z 1998 r., Nr 47, 
poz. 297) 
[przepisy wykonawcze do art. 7 ust. 7] 

c) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. 
w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy za-
sób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu 
jego szczególnej ochrony (Dz.U. z 1998 r., Nr 146, poz. 955) 
[przepisy wykonawcze do art. 6 ust. 3] 

d) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie 
wymagań kwalifikacyjnych  uprawniających do zajmowania określonych sta-
nowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji 
(Dz.U. z 1999 r., Nr 41, poz. 419) 
[przepisy wykonawcze do art. 29 ust. 4] 

e) Rozporządzenie Ministra Kultuiy i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopa-
da 1999 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych 
(Dz.U. z 1999 r., Nr 93, poz. 1077) 
[przepisy wykonawcze do art. 28 ust. 4] 
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f)  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie 
organizacji i obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych 
i schroniskach dla nieletnich oraz zasad i trybu współdziałania bibliotek pu-
blicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz.U. z 1999 r., Nr 111, poz. 1309) 
[przepisy wykonawcze do art. 26 ust. 1 ] 

g) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2000 
roku w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy 
społecznej oraz współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej 
obsługi (Dz.U. z 2000 r., Nr 15,poz. 191) 
[przepisy wykonawcze do art. 26.1] 

IV. INNE PRZEPISY DOTYCZĄCE BIBLIOTEK 

1. Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach biblio-
tecznych (Dz.U. z 1996 r.,Nr 152, poz. 772) 

Przepisy wykonawcze: 
a) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie 

wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązko-
wych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przechowy-
wania (Dz.U. z 1997 r., Nr 29, poz. 161) 

[przepisy wykonawcze do art. 3 ust. 5] 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r., 
Nr 95, poz. 425 ze zm.) 

tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 

Przepisy wykonawcze: 
a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 1993 r. 

w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicz-
nych (Dz.U. z 1993 r., Nr 52, poz. 243) 
[przepisy wykonawcze do art. 60 ust. 2 i art. 71] 

Do rozporządzenia  dołączono  „Ramowy statut  publicznej  biblioteki  pe-
dagogicznej  ". 
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Zmiana rozporządzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Edukacj i Narodowej z dnia 15 lipca 1999 r. zmienia-

jące rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bi-
bliotek pedagogicznych (Dz.U. z 1999 r., Nr 67, poz. 754); 

b) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie 
organizacji i zasad działania centrów ustawicznego kształcenia dorosłych w 
dziedzinach artystycznych, bibliotekarstwie i animacji kulturalnej 
(Dz.U. z 1994 r.,Nr 23, poz 82) 
[przepisy wykonawcze do art. 68 ust. 2] 

c) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. 
w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placów-
kach artystycznych (Dz.U. z 1998 r., Nr 2, poz. 8) 
[przepisy wykonawcze do art. 26 ust. 1] 

Rozporządzenie  dotyczy  także  kształcenia  w zakresie  bibliotekarstwa  pu-
blicznego  i szkolnego,  którego  zakres  został  określony  w załączniku  nr 15 
i obejmuje studium  stacjonarne,  zaoczne oraz biblioterapię. 

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. 
w sprawie ramowego statutu sześcioletniej publicznej szkoły podstawowej 
i publicznego gimnazjum (Dz.U. z 1999 r., Nr 14, poz. 131) 
[przepisy wykonawcze do art. 60 ust. 2] 

Rozporządzenie  stanowi, że statuty  szkół  podstawowych  i gimnazjalnych 
powinny zawierać szczegółowe  zadania  i organizacją  biblioteki  szkolnej 
oraz zadania  nauczycieli  bibliotekarzy. 

e) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek 
artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 
(Dz.U. z 1999 r., Nr 85, poz. 943) 
W  §4 ust. 1 określono,  że nabór do  szkół  bibliotekarskich  i animatorów 
kultury  odbywa  się na podstawie  egzaminu wstępnego, natomiast 
w § 10 określono  zakres  tego egzaminu. 

[przepisy wykonawcze do art. 22 ust. 2 pkt 1 i art. 32a] 
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3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych 
(Dz.U. z 1997 r.,Nr96, poz. 590) 

Zgodnie  z art. 45 w skład  niepaństwowej uczelni zawodowej  wchodzi 
biblioteka,  która  jest ogólnouczelnianą  jednostką  organizacyjną o zada-
niach dydaktycznych,  naukowo-technicznych  i usługowych.  Biblioteka 
taka  działa  na zasadach,  które  zostały  określone  w ustawie o szkolnictwie 
wyższym. Ustawodawca  przewiduje,  ie istnienie  biblioteki  w wyższej uczelni 
niepaństwowej  jest  warunkiem sine qua non istnienia  uczelni. 

Opracował  Piotr  Polus 
Dział Instrukcyjno-Metodyczny  WBP  w Opolu 
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