
Jak pisać zwięzłe  
i angażujące posty na 
Facebooku biblioteki

Opublikowanie treści w mediach 
społecznościowych wymaga 
jednego kliknięcia, ale napisanie 
zwięzłego i angażującego wpisu 
to już wyzwanie. W czasach 
nadmiaru treści czytelnik 
ledwie omiecie wzrokiem posty, 
które pojawiają się na jego 
facebookowej tablicy. Jak pisać 
zachęcające zapowiedzi  
i ciekawe relacje na Facebooku 
biblioteki?

Nauczyciele 
bibliotekarze 
pytają o urlop dla 
poratowania zdrowia

W terminie od 1.09.2017 r. do 
31.08.2018 r. korzystałam z 
urlopu dla poratowania zdrowia. 
Czy za urlop dla poratowania 
zdrowia, obejmujący okres 
wakacji zimowych i letnich 
2018, należy mi się urlop 
uzupełniający? Kiedy będę 
mogła skorzystać z kolejnej 
części urlopu? Czy otrzymam 
całą  trzynastkę za 2018 rok? 
We wrześniu 2018 r. złożyłam 
wniosek o rozpoczęcie  
stażu na nauczyciela 
dyplomowanego wraz z planem 
rozwoju zawodowego. Czy 
przechodząc w 2019 roku na 
urlop dla poratowania zdrowia, 
przerywam ten staż?

Ponad 60% 
wszystkich bibliotek 
działających w Polsce 
to biblioteki wiejskie

Poza zachęcaniem do 
rozwoju intelektualnego 
biblioteka wiejska pełni wiele 
innych funkcji, przypomina 
o tożsamości i kulturalnym 
dorobku środowiska, ukazuje 
mieszkańcom  wartości oraz 
tradycje lokalne, buduje więzi 
międzyludzkie. Jakie zadania 
narzuca specyfika środowiska 
wiejskiego – konkretne 
przykłady małych wiejskich 
bibliotek.

Jak przebiega 
procedura łączenia 
biblioteki z inną 
instytucją

Organizatorzy stoją często 
przed dylematem: łączyć 
instytucje kultury czy też nie. 
Tak jest np. w przypadku 
bibliotek, które można 
łączyć z innymi instytucjami 
już od 6 lat. Nie zawsze jest 
to opłacalne i korzystne. 
Dlatego też przed podjęciem 
ostatecznej decyzji  
o połączeniu warto rozważyć 
wszystkie plusy i minusy.

W następnych wydaniach:

ZESTAW DODATKOWYCH USŁUG 
I SERWISÓW DOSTĘPNYCH DLA 
CZYTELNIKÓW:

Nasz ekspert odpowie na Twoje pytanie 
– wyślij je e-mailem na adres: 
redakcja@nowoczesnabiblioteka.pl,
a otrzymasz odpowiedź w ciągu 5 dni 
roboczych

Otrzymasz dostęp do wszystkich 
wcześniejszych wydań online na 
nowoczesnabiblioteka.pl

Bez problemu znajdziesz najważniejsze 
wzory dokumentów dla swojej biblioteki 
na nowoczesnabiblioteka.pl
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„Książka na telefon” – akcję prowadzoną  
przez bibliotekę w Słupsku rekomenduje  
Rzecznik Praw Obywatelskich

jUż W LISTOPADZIE PRZECZYTASZ:

Jak mechanizm podzielonej płatności (split payment) 
wpływa na zmiany w ewidencji księgowej biblioteki

Biblioteka partnerem dla samorządu

TEMAT NUMERU: W jaki sposób są 
oceniani bibliotekarze szkolni od  
1 września 2018 r.

Prawo w praktyce l Informatyzacja l Promocja czytelnictwa 
Dofinansowania l Ochrona danych osobowych
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KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA  
BIBLIOTEKARZA

1. Imię (imiona) i nazwisko nauczyciela:
2. Data i miejsce urodzenia:
3. Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko:
4. Staż pracy pedagogicznej:
5. Stopień awansu zawodowego:
6. Wykształcenie:
7. Data dokonania ostatniej oceny pracy:  
8. Ocena pracy, data jej sporządzenia i jej uzasadnienie:
.........................................................................
.........................................................................

Stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy – Karta Nauczyciela ...........................................

............................................. ......................................................................................
(data) (podpis oceniającego)

Z treścią oceny i przysługującym mi prawem do odwołania – w ciągu 14 dni zostałam (-em) zapoznana(-y)*.

............................................. ......................................................................................
(data) (podpis oceniającego)

* Niepotrzebne skreślić.

PISMO PRZEKAZUjąCE ODWOŁANIE OD OCENY PRACY 
NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

........................................
(miejscowość i data)
 .................................................. 
(pieczęć szkoły/placówki)

Pan/Pani*..............................................
(kurator oświaty)

Dotyczy: odwołania od oceny pracy

Zgodnie z art. 6a ust. 9 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela przesyłam w załączeniu odwo-
łanie się od oceny pracy nauczyciela, Pana/Pani* ........................................ zatrudnionego/zatrudnionej* w .............
................................................................

Ocena pracy została dokonana w dniu ...................... Nauczyciel otrzymał ocenę ......................................... 

W dniu ............................. został zapoznany z pisemnym projektem oceny w obecności przedstawiciela związku 
zawodowego ...................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić.

Wzory innych dokumentów RODO znajdziesz na NOWOCZESNABIBLIOTEKA.pl
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od redakcji

Od 1 września 2018 r. zaszły ważne zmiany w pracy bibliote-
karzy szkolnych. Ocena dorobku zawodowego została zastąpiona 
oceną pracy, która będzie dokonywana w terminie 21 dni od dnia 
złożenia sprawozdania według określonej skali ocen. Wprowadzo-
no nowe terminy przeprowadzania oceny pracy, zgodnie z który-
mi dokonuje się ich:
•	 co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela 

kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego,
•	 po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, 

nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego,
•	 po zakończeniu dodatkowego stażu.

W tym numerze oraz w poprzednim znajdziesz szczegółowe wy-
jaśnienia, które Ciebie dotyczą (str. 3).

Najważniejszym partnerem biblioteki, także biblioteki wiejskiej, jest samorząd. Aby być 
skuteczna w pełnieniu swojej misji, biblioteka nie może być tylko petentem, który przycho-
dzi jedynie po pieniądze lub z prośbą o rozwiązanie problemu. Sprawdź, co możesz za-
proponować organizatorowi, aby być partnerem i zyskać tak bardzo potrzebne środki 
finansowe (str. 7).

Dziękujemy za wszystkie pytania, które przychodzą do naszej redakcji. Na wszystkie odpo-
wiadamy w ciągu 5 dni roboczych wprost na skrzynkę e-mailową.

Renata Kajewska

PS. Serdecznie dziękujemy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskie-
go w Lublinie oraz Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Zarządowi Okręgu w Lublinie 
za zaproszenie na uroczystość wręczenia Nagrody im. Anny Platto 2018, które odbyło się  
8 sierpnia tego roku. Serdecznie gratulujemy laureatce.

Szanowny Czytelniku!

Renata Kajewska
redaktor prowadząca

zapraszamy do kontaktu  
z naszą redakcją pod e-mailem 
redakcja@nowoczesnabiblioteka.pl

Czekamy na Twoje pytania związane z funkcjonowaniem  
biblioteki. Na wszystkie odpowiadamy w ciągu 5 dni roboczych.  
To szybciej niż prawnik z urzędu gminy. Jest to zupełnie bezpłatne. 
Pytania prześlij na: redakcja@nowoczesnabiblioteka.pl
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krok 1. dyrektor szacuje ocenę 
pracy
Po przeprowadzeniu działań związanych z ocenianiem 
nauczyciela i dokonaniu wymaganych konsultacji 
i uzgodnień czas na oszacowanie oceny pracy. Ocenę 
pracy nauczyciela ustala się po ustaleniu poziomu 
spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy okre-
ślonych dla danego stopnia awansu zawodowego, 
z zastosowaniem wskaźników oceny pracy określo-
nych w wewnątrzszkolnym regulaminie dotyczącym 
tej oceny (§ 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 29 maja 
2018 r.). W przypadku ustalenia w szkole poziomu 
spełniania kryteriów oceny pracy na poziomie:

• 95% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę 
wyróżniającą,

• 80% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę 
bardzo dobrą,

• 55% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę 
dobrą,

• poniżej 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę nega-
tywną (§ 6 ust. 2 rozporządzenia MEN z 29 
maja 2018 r.).

krok 2. dyrektor zapoznaje nauczy-
ciela z projektem oceny pracy
Zanim dojdzie do ustalenia oceny pracy, przez co 
należy rozumieć wydanie nauczycielowi karty oceny 
pracy, dyrektor musi zapoznać nauczyciela z projek-
tem oceny pracy i wysłuchać jego uwag oraz zastrze-
żeń (art. 6a ust. 8 Karty Nauczyciela). Jak zapoznać 

w jaki sposób są oceniani bibliotekarze 
szkolni od 1 września 2018 r.
W zeszłym numerze zamieściliśmy schemat oceny od rozpoczęcia procedury oceny 
przez dyrektora do informacji na temat współpracy dyrektora z innymi podmiotami. 
W tym numerze możesz sprawdzić, w jaki sposób zapoznać się z projektem oceny 
i jakie dokumenty wypełnić.

Nowości w prawie

Co dana ocena oznacza dla Ciebie
Stwierdzenie 
uogólniające

Korzyści Negatywne konsekwencje

Ocena wyróżnia-
jąca

• Nauczyciel dyplomowany może ubiegać się 
o dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczy-
ciela dyplomowanego (po spełnieniu dodatko-
wych warunków i dopiero od 1 września 2020 r.)

• skraca się ścieżka awansu zawodowego dla kon-
traktowego i mianowanego – możliwość rozpoczę-
cia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego 
powstaje już po 2 latach od uzyskania dotych-
czasowego stopnia awansu zawodowego,

• dyrektor szkoły może uzyskać stopień awansu 
zawodowego nauczyciela dyplomowanego bez 
konieczność odbywania stażu,

• nauczyciel kontraktowy i mianowany może kon-
tynuować staż po zmianie miejsca zatrudnienia

Ocena bardzo 
dobra

• Nauczyciel kontraktowy i mianowany może kon-
tynuować staż po zmianie miejsca zatrudnienia

Ocena dobra • Nauczyciel kontraktowy i mianowany może kon-
tynuować staż po zmianie miejsca zatrudnienia

Ocena nega-
tywna

• Nauczyciel traci możliwość ubiegania się o nada-
nie wyższego stopnia awansu zawodowego,

• dyrektor musi rozwiązać stosunek pracy 
z nauczycielem (a w przypadku nauczyciela 
pełniącego funkcję kierowniczą – natychmia-
stowo odwołać go ze stanowiska)
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nauczyciela z projektem oceny pracy? Najlepiej prze-
kazać nauczycielowi informację o miejscu i terminie, 
w którym może on zapoznać się projektem. Należy 
też wyznaczyć mu 5 dni roboczych na zgłoszenie 
uwag i zastrzeżeń, przy czym termin ten dotyczy 
wyłącznie uwag i zastrzeżeń w formie pisemnej (§ 8  
ust. 2 rozporządzenia MEN z 29 maja 2018 r.). 
Uwagi i zastrzeżenia mogą też zostać zgłoszone 
w formie ustnej. Nauczyciel powinien potwier-
dzić na piśmie fakt zapoznania się z projektem.

Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go 
z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag 
i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wska-
zanej przez nauczyciela zakładowej organiza-
cji związkowej (§ 8 ust. 1 rozporządzenia MEN 
z 29 maja 2018 r.). 

Oceniany nauczyciel wskazuje nie tyle samego przed-
stawiciela organizacji związkowej, ile organizację 
związkową, która sama wybiera swojego przed-
stawiciela. Wskazanie ma charakter wewnętrzny. 
Oznacza to, że nauczyciel nie musi komunikować 
dyrektorowi wybrania organizacji związkowej, 
lecz dokonuje tego wyboru we własnym interesie. 
Przedstawiciel organizacji związkowej nie musi 
być jej członkiem.

Jednocześnie do skorzystania z tego uprawnienia nie 
jest wymagane członkostwo w organizacji związkowej. 
Innymi słowy, dyrektor nie może zabraniać przed-
stawicielowi wybranej przez nauczyciela organiza-
cji związkowej uczestnictwa w spotkaniu mającym 
na celu zapoznanie nauczyciela z projektem oceny 
pracy tylko dlatego, że oceniany nauczyciel nie jest 
zrzeszony w związku zawodowym.

Na nowoczesnabiblioteka.pl pobierzesz Zawia-
domienie nauczyciela o możliwości zapoznania 
się z projektem oceny pracy.

krok 3. dyrektor wydaje  
nauczycielowi kartę oceny pracy
Procedurę oceny pracy w I instancji kończy przed-
stawienie nauczycielowi karty oceny pracy (art. 6a 
ust. 8a Karty Nauczyciela). Dopiero w momencie 
doręczenia nauczycielowi oryginału karty oceny 
pracy można uznać, że ocena pracy nauczyciela 
została ustalona (§ 9 ust. 1 rozporządzenia MEN 
z 29 maja 2018 r.).

przykład
Dyrektor z własnej inicjatywy wszczął postępowa-
nie w sprawie oceny pracy nauczyciela. Zawiado-
mienie o rozpoczęciu dokonywania oceny pracy 
przekazał nauczycielowi 5 września 2018 r. Dnia 
4 grudnia 2018 r. dyrektor sporządził kartę oceny 
pracy nauczyciela. Z uwagi na nieobecność nauczy-
ciel zapoznał się z kartą oceny pracy dopiero 11 
grudnia 2018 r. Doszło zatem do przekroczenia 
3-miesięcznego terminu na ustalenie oceny pracy.

W nowym rozporządzeniu MEN z 29 maja 2018 r. 
nie przewidziano obowiązującego formularza karty 
oceny pracy. Wskazano jednak, że karta oceny 
pracy powinna zawierać następujące elementy:

• imię (imiona) i nazwisko nauczyciela,
• datę i miejsce urodzenia,
• miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko,
• staż pracy pedagogicznej,
• stopień awansu zawodowego,
• wykształcenie,
• datę dokonania ostatniej oceny pracy,
• stwierdzenie uogólniające (innymi słowy – rodzaj 

oceny pracy),
• uzasadnienie oceny pracy obejmujące odniesie-

nie się do poziomu spełnienia przez nauczyciela 
poszczególnych kryteriów oceny pracy,

• datę dokonania oceny pracy,
• podpis osoby dokonującej oceny pracy,
• pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwo-

łania od oceny pracy (§ 9 ust. 2 rozporządzenia 
MEN z 29 maja 2018 r.). 

  waŻNe w bibliotece szkolNej
Dyrektor powinien przekazać oryginał karty 
oceny pracy nauczycielowi, a jej kopię włączyć 
do akt osobowych nauczyciela (§ 9 ust. 3 roz-
porządzenia MEN z 29 maja 2018 r.).

Na nowoczesnabiblioteka.pl pobierzesz Kartę 
oceny pracy nauczyciela.

Dyrektor będzie miał 3 miesiące na ustalenie oceny 
pracy nauczyciela (czyli na wydanie mu karty oceny 
pracy), liczone od dnia:

• złożenia przez nauczyciela wniosku o dokona-
nie jego oceny pracy,
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• złożenia przez organ nadzoru pedagogicznego, 
organ prowadzący, radę rodziców lub radę szkoły 
wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

• zawiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpo-
częciu dokonywania jego oceny pracy – w przy-
padku oceny ustalanej okresowo (art. 6a ust. 2 
Karty Nauczyciela).

  waŻNe w bibliotece szkolNej
W związku z zakończeniem stażu nauczyciela 
na wyższy stopień awansu zawodowego dyrektor 
będzie miał jedynie 21 dni na ustalenie oceny 
pracy nauczyciela, który realizował staż. Okres 
ten liczy się od dnia przedłożenia przez nauczy-
ciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju 
zawodowego. W tym zakresie nie obowiązuje 
więc termin 3-miesięczny (art. 6a ust. 2a Karty 
Nauczyciela).

Do okresów, w których powinna zostać ustalona 
ocena pracy, nie będą wliczane:

• okresy usprawiedliwionej nieobecności nauczy-
ciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni,

• okresy ferii szkolnych,
• w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szko-

łach, w których nie są przewidziane ferie szkolne 
– okresów urlopu wypoczynkowego trwającego 
nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzo-
wych (art. 6a ust. 2b Karty Nauczyciela).

W tych okolicznościach dochodzi więc do wydłu-
żenia okresu, w którym powinna zostać ustalona 
ocena pracy.

  waŻNe w bibliotece szkolNej
Termin 3-miesięczny na ustalenie oceny pracy, 
choć może zostać przedłużony, to jednak jest ter-
minem ciągłym. Oznacza to, że zgodnie z art. 112 
kp termin ten, oznaczony w miesiącach, kończy 
się w dniu, który datą odpowiada początkowemu 
dniowi terminu, np. jeśli termin rozpoczyna się 
15 stycznia to zakończy się 15 kwietnia (pod 
warunkiem że nie zostanie przedłużony).

Z drugiej strony ustalenie oceny pracy będzie ogra-
niczone rocznym okresem karencji. Będzie obo-
wiązywać zakaz uruchomienia procedury oceny 

pracy nauczyciela przed upływem roku od dnia 
ustalenia ostatniej oceny pracy. To ograniczenie 
będzie jednak dotyczyło wyłącznie oceny pracy 
nauczyciela ustalanej z inicjatywy dyrektora lub 
na wniosek jednego z uprawnionych podmiotów 
(art. 6a ust. 1d Karty Nauczyciela).

krok 4. dyrektor przekazuje 
ewentualne odwołanie od oceny 
pracy do organu wyższej instancji
Ustalona przez dyrektora ocena pracy nauczyciela 
nie ma ostatecznego charakteru. Od takiej oceny, 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, nauczy-
cielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania, 
za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą (art. 
6a ust. 9 Karty Nauczyciela). Oceniony nauczy-
ciel nie składa odwołania od oceny pracy bezpo-
średnio do organu nadzoru pedagogicznego, lecz 
kieruje je do dyrektora, który ustalił zaskarżoną 
ocenę. Następnie dyrektor powinien przekazać 
odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny (w przypadku 
nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – do 
kuratora oświaty). Przekazania powinien dokonać 
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
odwołania. Do przekazanego odwołania dyrektor 
powinien dołączyć pisemne odniesienie się do zarzu-
tów podniesionych w odwołaniu oraz wewnątrz-
szkolny regulamin zawierający wskaźniki oceny pracy  
(§ 10 ust. 1 rozporządzenia MEN z 29 maja 2018 r.).

Na nowoczesnabiblioteka.pl pobierzesz pismo 
przekazujące odwołanie od oceny pracy.

krok 5. Na polecenie organu wyż-
szej instancji dyrektor ponownie 
ustala ocenę pracy
Organem odwoławczym w procedurze oceny pracy 
jest organ nadzoru pedagogicznego. Niemniej jed-
nak odwołanie rozpoznaje powołany przez organ 
nadzoru zespół oceniający w składzie:

• przedstawiciel organu sprawującego nadzór peda-
gogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki 
doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty, 
jako przewodniczący zespołu,

• przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły,
• przedstawiciel rady rodziców (z wyjątkiem szkół 

i placówek, w których nie działa rada rodziców),
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• właściwy nauczyciel-doradca metodyczny lub 
nauczyciel-konsultant,

• przedstawiciel zakładowej organizacji związ-
kowej wskazanej przez nauczyciela (§ 10 ust. 2 
rozporządzenia MEN z 29 maja 2018 r.).

Zespół oceniający w pierwszej kolejności zawiada-
mia nauczyciela o posiedzeniu odwoławczym, nie 
później niż na 5 dni roboczych przed terminem 
posiedzenia. Następnie zespół rozpatruje odwo-
łanie od oceny pracy po uprzednim wysłuchaniu 
nauczyciela, który wniósł odwołanie. Niestawienie 
się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomie-
nia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania 
odwołania przez zespół oceniający i wydania roz-
strzygnięcia. Zespół podejmuje rozstrzygnięcie 
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym 
w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego zespołu. Rozstrzygnięcie zespołu 
oceniającego powinno zawierać pisemne uzasadnie-
nie i zostać opatrzone podpisem przewodniczącego 
zespołu (§ 10 ust. 7–10 rozporządzenia MEN z 29 
maja 2018 r.). Na podstawie tego rozstrzygnięcia 
organ nadzoru pedagogicznego decyduje w spra-
wie zaskarżonej oceny pracy.

od rozstrzygnięcia w ii instancji nie przysługuje 
już odwołanie ani żadna inna forma zaskarżenia 
(art. 6a ust. 10 Karty Nauczyciela). Rozstrzygnięcie 
zespołu oceniającego nie zawsze jednak kończy 
procedurę oceny pracy. Opierając się na rozstrzyg-
nięciu zespołu oceniającego organ nadzoru peda-
gogicznego może bowiem:

• podtrzymać ocenę pracy dokonaną przez dyrek-
tora,

• uchylić ocenę pracy dokonaną przez dyrektora 
szkoły i jednocześnie ustalić nową ocenę pracy 
nauczyciela,

• uchylić ocenę pracy dokonaną przez dyrek-
tora szkoły i przekazać sprawę do ponownego 
ustalenia oceny pracy (art. 6a ust. 10a Karty 
Nauczyciela).

Nowością jest możliwość rozstrzygnięcia kasato-
ryjnego, a mianowicie uchylenia oceny pracy usta-
lonej przez dyrektora szkoły i przekazać sprawy do 
ponownego rozpoznania, co ma niezwykle istotne 
znaczenie dla dyrektora, który wydał uchyloną 
ocenę. Obliguje go bowiem do ponownego prze-
prowadzenia procedury oceniania. Rozstrzygnięcie 

kasatoryjne jest podejmowane tylko wówczas, gdy 
ustalona ocena pracy jest wprawdzie merytorycz-
nie uzasadniona, niemniej jednak w procedurze 
oceniania doszło do uchybień formalnych.

przykład
Nauczyciel otrzymał dobrą ocenę pracy, od 
której złożył odwołania do organu nadzoru 
pedagogicznego. W odwołaniu zakwestionował 
zasadność oceny, ale też podniósł, że dyrektor 
nie zwrócił się do rady rodziców o przedstawie-
nie opinii w sprawie ocenianego nauczyciela. 
Zespół oceniający powołany przez organ nad-
zoru wprawdzie nie podzielił zarzutów doty-
czących zasadności oceny, niemniej jednak 
zgodził się z argumentem dotyczącym zanie-
chania zasięgnięcia opinii rady rodziców. Na 
podstawie tego organ nadzoru pedagogicznego 
uchylił ustaloną ocenę pracy i przekazał sprawę 
do ponownego ustalenia oceny do dyrektora, 
który ustalił zaskarżoną ocenę.

Jak ponownie ustalić ocenę pracy w wyniku jej 
uprzedniego ustalenia i przekazania do ponownego 
ustalenia? Otóż dyrektor powinien przeprowadzić 
całą procedurę oceniania tak, jakby oceniał nauczy-
ciela w I instancji. Jak natomiast uniknąć ponow-
nego błędu proceduralnego? Dyrektor powinien 
w tym celu przeanalizować pisemne uzasadnienie 
rozstrzygnięcia organu nadzoru pedagogicznego, 
które będzie wskazywało na popełnione uchybienia 
(art. 6a ust. 10b Karty Nauczyciela).

michał kowalski
specjalista w zakresie prawa oświatowego

Podstawa prawna
 f Art. 6a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967).

 f Art. 123 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowa-
niu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).

 f Art. 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(tekst jedn.: Dz.U. 2018 r. poz. 1025).

 f § 6–11 rozporządzenia ministra edukacji narodowej  
z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów 
i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu 
informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i spo-
sobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu 
postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1133).
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Najważniejszym partnerem biblioteki, także biblio-
teki wiejskiej, jest samorząd. aby być skuteczna 
w pełnieniu swojej misji, biblioteka nie może być 
tylko petentem, który przychodzi po pieniądze lub 
z prośbą o rozwiązanie problemu. Jako partner biblio-
teka powinna występować z propozycjami współ-
pracy, określać jej reguły, przedstawiać pomysły na 
pokonywanie trudności. Bibliotekarze z wieloletnim 
doświadczeniem twierdzą, że dla wypełniania przez 
bibliotekę jej misji niezwykle ważne są dobre rela-
cje osobiste z przedstawicielami lokalnych władz, 
z radnymi i pracownikami urzędu gminy. 

 waŻNe w kaŻdej bibliotece
Dobra współpraca z samorządem lokalnym 
powinna być zaplanowana na kilka lat. Nie 
może ona ograniczać się tylko do przedsta-
wiania obowiązkowych sprawozdań rocznych. 
Trzeba szukać ciekawych, bezpośrednich spo-
sobów informowania władz samorządowych 
o działalności biblioteki, o inicjatywach i o jej 
roli w środowisku. 

Partnerstwa lokalne 
Placówki biblioteczne są jednymi spośród wielu ośrod-
ków kultury. Obok nich funkcjonują szkoły, domy 
kultury, świetlice, kluby, muzea, teatry i kina, a także 
media i Internet. Miasta proponują swoim miesz-
kańcom szeroką ofertę imprez kulturalnych wycho-
dzącą od wielu różnych podmiotów. W środowisku 
wiejskim jest tych ośrodków kultury znacznie mniej, 
a wśród nich biblioteki należą do najważniejszych. 
Cel, jakim jest promowanie kultury, łączy biblioteki 
z domami kultury, świetlicami, klubami czy lokalnymi 

zespołami artystycznymi. Ośrodki te, prowadzone 
przez wykształconych działaczy, zapewniają środowi-
sku wiejskiemu różnorakie atrakcje kulturotwórcze 
i rozbudzają zainteresowania. Dzięki takim właśnie 
instytucjom, a nie tylko dzięki mediom i Interne-
towi, wsie i małe miejscowości mogą się rozwijać 
w sposób zbliżony do obszarów wielkomiejskich. 
A do tego, w sposób znacznie lepszy, od ośrodków 
wielkomiejskich budować relacje i więzi społeczne. 
Biblioteka gminna/wiejska będąca najczęściej ani-
matorem tych działań musi znajdować płaszczyznę 
współpracy z każdym: ze szkołą, kołem gospodyń 
wiejskich, ochotniczą strażą pożarną, jednostką woj-
skową, parafią, lokalnym zespołem artystycznym itp. 

przykład
Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Budzów 
(woj. małopolskie) wspólnie z Ochotniczą Strażą 
Pożarną organizuje co roku majowe spotkania 
z folklorem, a wspólnie z urzędem gminy kon-
kurs na najładniejszy ogródek przydomowy 
i obejście gospodarskie. We współpracy ze szko-
łami organizowane są konkursy recytatorskie 
odrębne dla szkół podstawowych i średnich, 
konkursy piosenki dziecięcej i młodzieżowej, 
konkursy teatrzyków szkolnych, z przedszko-
lami – wieczory z bajką dla przedszkolaków, 
z kołami gospodyń wiejskich konkursy potraw 
regionalnych, a wspólnie z parafią konkursy na 
szopkę bożonarodzeniową. 

twórz koalicje 
Dobrym pomysłem jest tworzenie formalnych 
koalicji na rzecz rozwoju biblioteki czy ośrodków 

w jaki sposób biblioteka wiejska powinna 
współpracować z samorządem, aby być 
partnerem, a nie petentem
Misją biblioteki wiejskiej jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnej poprzez 
działania z obszaru kultury, edukacji i integracji społecznej realizowane we 
współpracy z partnerami lokalnymi. Sprawdź, jak szukać sojuszników i włączać 
ich do działania, jak organizować i rozwijać współpracę z korzyścią dla środowiska 
i jakich błędów unikać. 

współpraca Z orgaNiZatorem
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animacji kultury. Taka koalicja zapewnia równe 
warunki wszystkim partnerom, a reguły współ-
pracy powinny być wspólnie uzgodnione i jasno 
określone, a także zapisane w formie deklaracji czy 
umowy współpracy.  Współpraca wielu podmiotów 
pozwala na szerszy wachlarz ofert dla mieszkańców 
przy mniejszych kosztach, bo współorganizatorów 
jest kilku. Członkowie koalicji powinni wspólnie 

planować działania, podsumowywać je i wycią-
gać wnioski. Każdy rodzaj współpracy umacnia 
rolę i prestiż biblioteki w środowisku i poszerza 
jej możliwości działania. ważne, żeby kierunki 
współpracy, w które angażuje się biblioteka, wyni-
kały z diagnozy potrzeb społeczności lokalnej. 

przykład
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli (woj. 
mazowieckie) w ramach Programu Rozwoju Biblio-
tek zrealizowała projekt adresowany do kobiet 
powyżej 50. roku życia zatytułowany „Aktywne 
kobiety 50+”. Działania były prowadzone w partner-
stwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kołem Gospodyń 
Wiejskich i Komisją ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Narkotykowych. W ramach 
projektu organizowane były dla kobiet warsztaty 
komputerowe, florystyczne i kulinarne, a następ-
nie powstał blog kobiet sołectwa Lesznowola, na 
którym uczestniczki warsztatów dzieliły się spo-
strzeżeniami i wiedzą zdobytą w trakcie projektu 
„Aktywne kobiety 50+”. 

elŻbieta wasiak
specjalista w zakresie instytucji kultury

podstawę prawną informacji zamieszczonych 
w tym artykule znajdziesz na

www.nowoczesnabiblioteka.pl

przykład
– Z władzami dobrze jest rozmawiać językiem 
konkretów, najlepiej językiem wymiernych suk-
cesów. Na przykład pozyskanych funduszy na 
inwestycje. Nie należy się tego bać. W powiecie 
powstało kilka nowych siedzib bibliotek (między 
innymi dzięki pozyskanym funduszom), podczas 
gdy siedziba biblioteki głównej od dawna jest już za 
mała i niefunkcjonalna. Ale razem z burmistrzem 
i starostą udało się znaleźć odpowiedni budynek. 
Potem musiałam jeszcze przekonać radnych. Na 
takie okazje trzeba mieć dobrze przygotowane 
argumenty. Biblioteka nie może czekać, aż ją 
zauważą, docenią. Warto angażować się w dzia-
łania miejskie (na przykład Dni Miasta) czy prace 
Lokalnej Grupy Działania. Bywać na sesjach rady, 
żeby wiedzieć, co się dzieje. To jest praca systema-
tyczna. Warto najpierw, jako biblioteka, dać coś 
od siebie, a potem się domagać. To oczywiście 
zajmuje dużo czasu, ale coś za coś.
Jak sprawić, żeby głos biblioteki był uwzględniony 
w tworzeniu (nowelizowaniu) strategii rozwoju 
gminy? Długo walczyliśmy o to, żeby strategia 
rozwoju biblioteki wpisała się w gminną strategię 
rozwoju kultury. Staraliśmy się, aby najważniejsze 
zapisy z naszej analizy SWOT znalazły się w zbior-
czej analizie strategii gminnej. To jest długi proces, 
który ciągle trwa. Ważne jest, aby pilnować właś-
ciwego momentu, kiedy jako biblioteka możemy 
się włączyć w budowanie tej strategii. Nie można 
czekać, aż nas do tego zaproszą, a jeśli tego nie zro-
bią – czuć się urażonymi. Warto mieć swój dobry 
plan rozwoju, znać potrzeby lokalne, komuniko-
wać o tym władzom i pilnować momentu, kiedy 
zacznie się tworzenie nowej strategii lokalnej” 
– mówiła dyrektorka biblioteki Miejsko-Gminnej 
w Nowym Sączu cytowana w publikacji „Przepis 
na współpracę w bibliotece. Poradnik praktyk 
i inspiracji” opracowanej przez Stowarzyszenie 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

przykład
Gminna Koalicja na rzecz rozwoju Biblioteki Pub-
licznej w powstała Koziegłowach. Partnerami są 
burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, miejsko 
gminny ośrodek Kultury, radni gminni i powiatowi, 
szkoły i przedszkola, Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne Sołtysów Gminy i Miasta Koziegłowy, 
drużyna harcerska, Stowarzyszenie dla Rozwoju 
Gminy Koziegłowy, lokalny Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, lokalny oddział Akcji Katolickiej, Zespół 
Usług Komunalnych, Bank Spółdzielczy i miesz-
kańcy. Liderem projektu jest kierownik Biblioteki 
Publicznej.  Jako obszar swojego działania koalicja 
określa: „wspieranie i budowanie klimatu życzli-
wości wśród partnerów, współpraca i integracja 
pokoleniowa lokalnego środowiska oraz promo-
cja czytelnictwa, zwłaszcza na terenach wiejskich. 
(„Przepis na współpracę w bibliotece. Poradnik 
praktyk i inspiracji” – Stowarzyszenie Centrum 
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek).
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Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 25 
sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646) w paragra-
fie 11.1 wskazuje: „Przedszkole, szkoła i placówka 
prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisy-
wane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, 
dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy 
oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 1,  
jeżeli jest to uzasadnione koniecznością doku-
mentowania przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć 
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdol-
nienia odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy 
lub wychowanków”.

  waŻNe w bibliotece szkolNej
Nawet jeśli w statucie szkoły prowadzenie dzien-
nika nie jest obligatoryjne, bibliotekarz powinien 
go prowadzić w swoim interesie. Dziennik jest 
najlepszą informacją o efektywności pracy 
biblioteki dla dyrekcji szkoły, nauczycieli czy osób 
kontrolujących, które nie zawsze mają dokładną 
wiedzę, na czym polega praca bibliotekarza. 

Rozporządzenie nie wymienia wprost dziennika 
biblioteki szkolnej. Można zatem przyjąć, że nie 
jest on obowiązkowy, lecz zalecany, jeżeli jest to 
uzasadnione koniecznością dokumentowania m.in. 
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów.  Zasady organizacji i pracy biblioteki okre-
śla statut szkoły i w nim też powinny się znaleźć 

wymogi lub zalecenia odnośnie do dokumento-
wania pracy przez bibliotekarza. 

Nie ma jednego zatwierdzonego 
przez meN wzoru dziennika
Gotowy druk dziennika bibliotekarza można kupić 
w sklepach internetowych lub w wydawnictwach 
specjalizujących się m.in. w artykułach biblio-
tecznych. 

przykład
Z doświadczeń bibliotekarzy – sprawdzone 
praktyki
1. Zrezygnowaliśmy z podziału na dni tygodnia. 
2. Utworzyłam sobie zestawienie gotowych 

czynności w Wordzie, ponieważ często się 
powtarzają.

3. Jesteśmy we dwie – każda z nas prowadzi 
oddzielny dziennik.

4. Korzystamy wyłącznie z dziennika elektro-
nicznego vulcana – zrezygnowałyśmy z pro-
wadzenia dziennika papierowego.

 iNformatyZacja i ZarZąDZa-
Nie

jak właściwie prowadzić dziennik pracy 
biblioteki szkolnej
Kierownik biblioteki lub osoba koordynująca jej działalność ma obowiązek 
sporządzenia zarówno planu pracy biblioteki na dany rok szkolny, jak 
i sprawozdania z wykonania tego planu. Codzienne dokumentowanie pracy 
biblioteki dostarcza później cennego materiału do sprawozdawczości, jest 
też pomocne przy planowaniu kierunku rozwoju biblioteki. Znajdź praktyczne 
wskazówki, co powinien zawierać i jak go prowadzić.



 iNformatyzacja i zarządzaNie

10
wydanie online czytaj na  

www.nowoczesnabiblioteka.plpaździerNik 2018

Zawiera on rubryki i tabele, w które wystarczy 
tylko wpisywać odpowiednie czynności i daty doty-
czące pracy bibliotekarza. Można go także dowol-
nie modyfikować lub stworzyć dziennik samemu. 
Czasem przy prowadzeniu dziennika powstaje prob-
lem, jak dokumentować pracę, gdy bibliotekarzy 
jest dwóch lub więcej. Bibliotekarze rozwiązywali 
to w różny sposób.

jakie nowe możliwości daje 
dziennik elektroniczny
Dziś większość bibliotekarzy korzysta z możliwości 
prowadzenia znacznie wygodniejszego i prostszego 
w obsłudze dziennika pracy w wersji elektronicznej.
Od 2009 r. taką możliwość wprowadziły art. 20a i 20b. 
rozporządzenia MEN z 16 lipca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji.
Zgodnie z art. 20 a i 20 b rozporządzenia biblioteka 
może prowadzić dziennik elektroniczny za zgodą 
dyrektora szkoły. Prowadzenie takiego dziennika 
wymaga: zachowania selektywności dostępu do 
danych, zabezpieczenia danych przed zniszczeniem 
lub utratą oraz przed dostępem ze strony osób 
nieuprawnionych, rejestrowania historii zmian 
i ich autorów. wprowadzając dziennik biblioteki 
szkolnej w formie elektronicznej, musisz spełniać 
wymogi zawarte w rozporządzeniu i uzgodnić 
formy zapisu z dyrektorem szkoły. 

przykład
„Najbardziej cenię sobie możliwość umiesz-
czania ogłoszeń na tablicy elektronicznej. 
Mogę wysyłać  bezpośrednie wiadomości do 
konkretnych nauczycieli” – (bibliotekarka 
z Warszawy). 

Za dziennikiem elektronicznym przemawia prost-
sza i łatwiejsza obsługa, a także dodatkowe możli-
wości, jakie daje jego prowadzenie.
Można też stworzyć własną wersję elektroniczną, 
kształtując ją zgodnie z potrzebami biblioteki. 

co powinien zawierać dziennik 
pracy biblioteki
Elektroniczny czy papierowy dziennik pracy biblio-
teki powinien zawierać:

• informację o godzinach pracy biblioteki,
• ogólny plan zajęć pedagogicznych i technicznych,
• dziennik zajęć, a w nim: wypożyczanie i udostęp-

nianie – wpisywane w kolejne dni i podsumowane 
na koniec miesiąca, inne poza wypożyczaniem 
zajęcia wpisywane w kolejne dni,

• zestawienie półroczne i roczne – (dane na pod-
stawie: zapisów w dzienniku, księgach odwie-
dzin, wydruków komputerowych),

• stan i wartość zbiorów – (dane na podstawie 
inwentarzowych ksiąg bibliotecznych), 

• zajęcia z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej 
czyli lekcje biblioteczne, 

• inne wydarzenia, np. wycieczki, spotkania z pisa-
rzem, konkursy recytatorskie itp., 

• zajęcia dodatkowe, czyli prace wykonywane 
przez bibliotekarza, które nie wchodzą w zakres 
jego obowiązków.

Część danych dotyczących wypożyczania rejestruje 
program biblioteczny. Warto jednak uzupełniać te 
dane, zapisując (np. w osobnej rubryce „komenta-
rze” czy „uwagi”) dodatkowe informacje, np. liczbę 
odwiedzin, liczbę niezrealizowanych zamówień 
i zapytań, liczbę poszukiwań bibliotecznych, kata-
logowych czy faktograficznych, czy nawet porząd-
kowanie biblioteki albo naprawa księgozbioru. 

  waŻNe w bibliotece szkolNej
Podstawową zasadą w prowadzeniu dziennika 
pracy biblioteki jest codzienne wpisywanie 
wszystkich wykonywanych przez biblioteka-
rza czynności. 

elŻbieta wasiak
specjalista w zakresie instytucji kultury

Podstawa prawna
 f Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 25 sierp-
nia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez pub-
liczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opie-
kuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1646).

 f Rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 16 lipca 
2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i pla-
cówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej doku-
mentacji (Dz.U. nr 116, poz. 977). 
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jak krok po kroku biblioteka może wydać 
własną książkę lub e-booka 
Publikacja książki, która np. opisuje lokalną historię, lokalne problemy lub promuje 
obiecującego lokalnego autora, wpisuje się w szeroko rozumianą politykę 
kulturalną. Dodatkowo tego typu projekt umożliwia publikację książki, która nie 
zostałaby wydana nakładem wydawnictwa komercyjnego z uwagi na niszową 
tematykę. Sprawdź, jak wygląda proces wydawniczy od podstaw.
Jeżeli zamierzasz uzyskać prawo do wydania i roz-
powszechniania książki, powinieneś podpisać sto-
sowną umowę licencyjną. Przedmiotem tej umowy 
jest uzyskanie uprawnień do wydania książki i dys-
ponowania jej egzemplarzami w zakresie w tej 
umowie ustalonym. 

 waŻNe w kaŻdej bibliotece
W przypadku podmiotów publicznych wyda-
nie książki powinno być powiązane z działal-
nością takiego podmiotu. W przypadku gdy 
gmina wydaje książkę o swej historii lub o swych 
zabytkach, nie ma przeszkód, aby stwierdzić, 
że taka działalność wpisuje się w misję zwią-
zaną z promocją kulturalną gminy. Wątpliwe 
byłoby natomiast wydanie np. powieści science- 
-fiction, odbiegającej od tematów regionalnych 
i stworzonej przez autora niewywodzącego się 
z regionu. Dodatkowo działalność wydawni-
czą oraz jej przybliżony zakres warto wpisać 
do statutu. 

Umowa licencyjna z autorem powinna określać:
• wydawcę, autora oraz tytuł książki,
• sposób, w jaki książka ma być wydana i roz-

powszechniana (np. druk, rozpowszechniany 
w Internecie elektroniczny e-book w forma-
cie PDF, epub, mobi), a także planowaną datę 
publikacji,

• rodzaj licencji udzielanej przez autora (wyłączna 
lub niewyłączna),

• okres, na jaki autor udziela licencji na wyda-
wanie książki,

• oświadczenie autora o posiadaniu praw autor-
skich do dzieła,

• obowiązki autora,

• obowiązki wydawcy,
• zasady obliczania i przyznawania wynagrodze-

nia autorowi,
• sposób informowania autora o ilości sprzeda-

nych egzemplarzy książki,
• zasady określania i zmiany ceny książki,
• zasady publikowania darmowych skrótów 

i streszczeń,
• zasady przekazania oraz określenie ceny i ilości 

należnych autorowi egzemplarzy autorskich,
• zasady współpracy przy promocji książki,
• zasady, na których każda ze stron może umowę 

wypowiedzieć, a także okres wypowiedzenia 
umowy,

• określenie sądu właściwego do rozwiązywania 
ewentualnych sporów.

Pamiętaj, że musisz określić, czy udzielana licen-
cja będzie licencją wyłączną czy też niewyłączną. 
Licencja wyłączna oznacza, że w okresie trwania 
umowy autor nie będzie mógł udzielić licencji na 
wydanie swej książki innemu podmiotowi na polach 
eksploatacji określonych w tej umowie. 

maciej lipka
specjalista w zakresie prawa autorskiego

Podstawa prawna
 f Art. 41 ust. 2, art. 67 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1191).

w następnym numerze:
• Jakie zapisy zawrzeć w umowie z grafikiem
• Jak wystąpić on-line o numer ISBN
• Którym bibliotekom musisz przekazać egzempla-

rze obowiązkowe
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Jeżeli dane osobowe są zbierane bezpośrednio od 
pracownika, ADO powinien podać mu wszystkie 
wymagane w art. 13 ust. 1 i 2 RODO informacje 
już podczas pozyskiwania danych osobowych. 
Moment pozyskiwania danych osobowych nie 
musi być tożsamy z momentem wypełniania kwe-
stionariusza osobowego. 

 waŻNe w kaŻdej bibliotece
To ADO decyduje, w jakim dokumencie wypełni 
wobec pracownika obowiązek informacyjny. 
Tego obowiązku musi dokonać jednak najpóź-
niej w momencie zbierania danych osobowych. 

Czym innym jest natomiast sytuacja, gdy później 
w ramach odrębnych kwestionariuszy praco-
dawca będzie chciał pozyskać od pracownika 
dodatkowe dane osobowe. Pojawia się wtedy nowy 
zakres i cele przetwarzanych danych. W takiej sytu-
acji należy rozważyć podanie na każdorazowym 
kwestionariuszu odrębnej klauzuli informacyjnej 
odnoszącej się do nowego przetwarzania danych. 

Ponadto jeżeli ADO planuje dalej przetwarzać 
dane osobowe w celu innym niż cel, w którym 
dane osobowe zostały zebrane, to na podstawie 
art. 13 ust. 3 RODO, przed takim dalszym prze-
twarzaniem musi poinformować on osobę, której 
dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzielić jej 
wszelkich innych stosownych informacji, o których 
mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

marciN sierpień
specjalista w zakresie ochrony danych osobowych 

Podstawa prawna
 f Art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 f Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej 
z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez 
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobo-
wych pracownika (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 894).

klauzule informacyjne w kwestionariuszach 
osobowych pracowników – co z rodo
Klauzule informacyjne nie muszą być zawarte w kwestionariuszach osobowych 
pracowników. Kwestionariusz może, choć nie musi zawierać takiej klauzuli. 

roDo w BiBliotece

gdzie przechowywać cV pracownika
CV, które w procesie rekrutacji było właściwie pozyskane, powinno być 
przechowywane w aktach osobowych. RODO dopuszcza bowiem przetwarzanie 
danych osobowych, m.in. jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na ADO. 

W części A akt osobowych przechowuje się m.in.:
• wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby 

ubiegającej się o zatrudnienie oraz
• świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy.

marciN sierpień
specjalista w zakresie ochrony danych osobowych 

Podstawa prawna
 f Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 
maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pra-
codawców dokumentacji w sprawach związanych ze 
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobo-
wych pracownika (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 894).
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prawo Dla DyreKtora

Biblioteki jako jednostki organizacyjne, prowadzące 
działalność w zakresie zbierania i udostępniania 
dokumentów i utrwalonych w różnych formach 
dzieła kultury ludzkiej, stanowią specyficzną formę 
instytucji kultury. Działalność ich jest regulowana 
przez ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.), ale ustawa ta 
zawiera zasadnicze regulacje dotyczące organizacji 
i funkcjonowania bibliotek. Co do zasad zatrud-
niania pracowników obowiązuje dziś jedynie art. 
29 ustawy, stanowiący, że pracownicy zatrudnieni 
w bibliotekach na stanowiskach bibliotekarskich 
tworzą grupę zawodową bibliotekarzy, a w bibliote-
kach mogą być zatrudnione osoby z wykształceniem 
średnim lub średnim branżowym. W efekcie ustawa 
o bibliotekach nie zawiera żadnych przepisów na 
temat czasu pracy pracowników bibliotek, a skoro 
tak, to inny przepis – art. 2 ustawy – w zakresie 
nieuregulowanym odsyła do odpowiedniego sto-
sowania przepisów o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej. 

Na jakich podstawach prawnych 
ustala się czas pracy w poszcze-
gólnych rodzajach bibliotek
Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (uodk) zawiera 
już wiele przepisów o czasie pracy w instytucjach 
kultury, w tym także w bibliotekach, ale również 
ta ustawa nie określa szczegółowo np. obowiązu-
jących norm i wymiaru czasu pracy, a także istot-
nych dla pracowników kwestii pracy i należności 
z tytułu godzin nadliczbowych. Tu znów musimy 
sięgnąć dalej, teraz już do przepisów ogólnych 
prawa pracy, zawartych w Kodeksie pracy. W tym 
zakresie, dotyczącym norm i wymiaru czasu pracy, 
pracowników bibliotek obowiązują także przepisy 
art. 128 i nast. kp.  Z uwagi na fakt, iż biblioteki 
funkcjonują jako odrębne podmioty prawne o cha-
rakterze instytucji kultury, pracownicy bibliotek są 

zawsze kwalifikowani jako bibliotekarze będący 
w praktyce pracownikami szczególnego rodzaju 
instytucji kultury. To oznacza, że nie można do nich 
stosować przepisów o pracownikach samorządo-
wych czy o pracownikach urzędów państwowych 
ani też innych przepisów ustaw pragmatycznych 
regulujących zasady zatrudniania pracowników 
organów jednostek publicznych. 

przykład
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w G. 
nie są zatrudnieni przez gminę G., a zatem nie 
są pracownikami samorządowymi i nie stosuje 
się wobec nich przepisów pragmatyki dotyczącej 
pracowników samorządowych. Są zatrudniani 
przez bibliotekę, która jest ich samodzielnym pra-
codawcą, dlatego podstawą ich zatrudnienia jest 
ustawa o bibliotekach, uodk i kp. Ich czas pracy 
regulują więc przepisu uodk i kp.

Nie dotyczy to jednak bibliotek zakładowych, 
będących jednostkami organizacyjnymi funkcjo-
nującymi wewnątrz określonej instytucji. Jeżeli  
np. w ramach jakiegoś urzędu funkcjonuje 
wewnętrzna biblioteka (zwłaszcza niemająca cha-
rakteru publicznego), to pracownicy tej biblioteki 
są zatrudniani i pracują na zasadach określonych 
dla tego urzędu czy instytucji.

Jeszcze inaczej wygląda kwestia czasu pracy osób 
zatrudnionych w bibliotekach szkolnych i peda-
gogicznych. Tu, zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy 
o bibliotekach, zasady organizowania i działalności 
określają odrębne przepisy. W przypadku biblio-
tek szkolnych, będących zazwyczaj komórkami 
wewnętrznymi szkół, zasady zatrudniania i czasu 
pracy określają przepisy Karty Nauczyciela – gdyż 
w takich bibliotekach zatrudniani są przeważnie 
nauczyciele posiadający uprawnienia i obowiązki 

w jakim systemie czasu pracy pracują 
najczęściej bibliotekarze
Zasady ustalania czasu pracy bibliotekarzy są podobne do kodeksowych, ponieważ 
biblioteki są zaliczane do instytucji kultury. W niektórych jednak przypadkach istnieją 
różnice pomiędzy regułami kodeksowymi a obowiązującymi biblioteki.
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w zakresie wykonywania zawodu jak pozostali 
nauczyciele. W tym przypadku przepisy kodek-
sowe w ogóle nie będą miały do nich zastosowania. 

przykład
W Sądzie Najwyższym działa wewnętrzna biblio-
teka, zajmująca się gromadzeniem zbiorów, doku-
mentacji i archiwaliów głównie na potrzeby SN 
i wymiaru sprawiedliwości. Pracownicy tej biblio-
teki są zatrudniani przez SN, a ich stosunki pracy 
nawiązywane są na podstawie ustawy o SN i odpo-
wiednio stosowane przepisy ustawy z 16 września 
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2142 ze zm.). Tych bibliote-
karzy można więc zakwalifikować jako pracow-
ników sądowych, także w zakresie czasu pracy. 

Normy i zasady ustalania wymiaru 
czasu pracy w bibliotekach
Jeżeli mamy do czynienia z bibliotekami publicz-
nymi (najczęściej miejskimi lub gminnymi), to 
w pierwszej kolejności należy sięgnąć – przy usta-
laniu czasu pracy – do przepisów uodk. Tam jed-
nak nie znajdziemy szczegółów dotyczących norm 
czasu pracy i okresów rozliczeniowych. To ozna-
cza – a nakazuje to wprost art. 26a ust. 1 uodk – 
zastosowanie przepisów kodeksowych w zakresie 
nieuregulowanym ustawą.
Bibliotekarzy bibliotek publicznych obowiązują 
więc te same normy czasu pracy co pozostałych 
pracowników kodeksowych. Oznacza to, że zasad-
niczo powinni oni pracować 8 godzin na dobę 
i przeciętnie 40 godz. tygodniowo, w 5-dniowym 
tygodniu pracy, w przyjętym w danej bibliotece 
okresie rozliczeniowym. Wymiar czasu pracy obo-
wiązujący danego pracownika biblioteki ustala się 
także zgodnie z art. 130 kp, co oznacza, że obo-
wiązujący wymiar ma wynosić – i to niezależnie 
od przyjętego systemu czasu pracy, wynik z poniż-
szego przeliczenia:

W = (40 godz. × T) + (8 godz. × P)

gdzie:

w – wymiar czasu pracy w godzinach roboczych 
w danym okresie rozliczeniowym,

t – liczba tygodni roboczych w danym okresie 
rozliczeniowym, ustalonych zgodnie z art. 128 

§ 3 pkt 2 kp, tj. 7 kolejnych dni kalendarzo-
wych, począwszy od pierwszego dnia okresu 
rozliczeniowego

p – liczba dni pozostałych do końca okresu rozli-
czeniowego, przypadających od poniedziałku 
do piątku. 

Po ustaleniu zasadniczego wymiaru czasu pracy 
w danym okresie należy od tego wyniku odjąć:

• iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych, przy-
padających w każdym innym dniu niż niedziela 
(art. 130 § 2 kp),

• liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, przypadających do przepracowania 
w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym 
rozkładem czasu pracy (art. 130 § 3 kp).

przykład
W bibliotece publicznej w E. obowiązuje mie-
sięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. W listo-
padzie 2018 r. wymiar czasu pracy pracownika 
pełnoetatowego wynosi 168 godz., co wynika 
z przeliczenia:

• 4 tygodnie × 40 godz. = 160 godz.
• 160 godz. + (2 dni x 8 godz.) – (1 dzień ×8 

godz.) = 168 godz.,
gdzie: 2 dni robocze to odpowiednio: 29 i 30 
listopada, a 1 dzień obniżający wymiar to 1 listo-
pada (Wszystkich Świętych); święto narodowe 
11 listopada nie ma znaczenia dla wymiaru 
czasu pracy, gdyż przypada w niedzielę.
Pracownik A. ma w tym miesiącu zaplanowane 
szkolenie w dniach 12–14 listopada. Złożył też 
wniosek o urlop wypoczynkowy na 2 listopada. 
Jeżeli pracodawca uwzględni wniosek i szkole-
nie się odbędzie, obowiązkowy wymiar czasu 
pracy tego pracownika w listopadzie wyniesie: 
168 godz. – (3 dni szkoleniowe × 8 godz.) – (1 
dzień urlopu × 8 godz.) = 136 godz.

Wspomniana wyżej liczba godzin usprawiedliwionej 
nieobecności obejmuje zarówno okresy np. zwol-
nień lekarskich, jak i urlopów wypoczynkowych, 
tzw. urlopów okolicznościowych, oraz innych zwol-
nień, przysługujących ustawowo takich jak: dni 
(godziny) opieki nad dziećmi do lat 14, zwolnienia 
od pracy związane z podnoszeniem kwalifikacji (np. 
zwolnienia na szkolenia, zajęcia w szkole, w której 
pracownik pobiera naukę, itp.), inne usprawiedli-
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wione przyczyny nieobecności w pracy wskazane 
w przepisach prawa. Jeżeli pracodawca zwalnia 
pracownika w celu załatwienia spraw osobistych 
(tzw. wyjście prywatne na podstawie art. 151 § 21 
kp), to takie zwolnienie ostatecznie także może 
spowodować obniżenie wymiaru czasu pracy pra-
cownika, chyba że pracownik odpracuje w innym 
dniu okres takiego zwolnienia.

przerywany czas pracy 
Norma 8-godzinna czasu pracy dotyczy co do 
zasady wszystkich pracowników, przy czym nie-
którzy mogą jednak korzystać ze szczególnego 
przywileju dotyczącego obniżenia normy czasu 
pracy – dotyczy to jednak tylko niektórych pra-
cowników niepełnosprawnych. 
Nie znaczy to, że praca w dłuższym wymiarze 
czasu pracy jest niedozwolona. Przeciwnie, Kodeks 
pracy zezwala na przedłużanie dobowego wymiaru 
czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, 
gdzie pracownik może pracować dziennie nawet 
do 12 godzin, ale ten przedłużony czas pracy musi 
być zrównoważony krótszym wymiarem czasu 
pracy w innych dniach, lub – jeżeli liczba prze-
dłużonych godzin pracy się skumuluje – wyzna-
czonymi w rozkładzie czasu pracy dodatkowymi 
dniami wolnymi.
Kodeks pracy przewiduje także możliwość stosowa-
nia systemu przerywanego czasu pracy – jeżeli jest 
to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, 
może być stosowany system przerywanego czasu 
pracy według z góry ustalonego rozkładu prze-
widującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy 
w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin (art. 
139 § 1 kp). Jednakże Kodeks wprost zakazuje 
stosowania systemu przerywanego czasu pracy 
wraz z systemem równoważnym. Ta zasada nie 
obowiązuje jednak w instytucjach kultury, a więc 
także w bibliotekach. Artykuł 26c ust. 3 uodk sta-
nowi bowiem, że w uzasadnionych przypadkach do 
pracowników pracujących w przerywanym syste-
mie czasu pracy, można stosować równocześnie 
system równoważnego czasu pracy.
Z kolei Kodeks pracy przewiduje w art. 139 § 1 zd. 2,  
że przerwy w pracy przewidzianej w przerywanym 
systemie czasu pracy, nie wlicza się do czasu pracy, 
jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysłu-
guje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy 
wynagrodzenia należnego za czas przestoju. Arty-
kuł 26c ust. 2 uodk z kolei mówi wyłącznie o tym, 
że przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy. To 

prowadzi do wniosku, że instytucje kultury nie są 
zobowiązane do wypłacania pracownikom należ-
ności za czas przerwy w przerywanym systemie 
czasu pracy, a więc przerwa ta jest w tych insty-
tucjach – a więc też w bibliotekach – przerwą nie-
płatną. Wykładnię tą potwierdziło Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej w piśmie Departamentu 
Prawa Pracy z 14 października 2002 r., nr PP-024-
470/02, niepubl. 
Kodeks pracy przewiduje także inne systemy czasu 
pracy: równoważny dla pracowników zatrudnio-
nych przy dozorze urządzeń i pogotowiu do pracy 
(przewidujący przedłużenie wymiaru czasu pracy 
do 16 godzin na dobę), równoważny dla pracowni-
ków dozoru i ochrony mienia (dozorcy, portierzy, 
pracownicy ochrony) – przewidujący przedłużenie 
czasu pracy aż do 24 godzin, zadaniowy, weeken-
dowy, skrócony itp. Wszystkie te systemy – jeżeli 
jest taka potrzeba – mogą być także stosowane 
w bibliotekach. O tym jednak decydować powi-
nien pracodawca.

kiedy można stosować  
przedłużony okres rozliczeniowy
W bibliotekach wprowadzenie takiego systemu 
musi być uzasadnione. Przepisy uodk przewidują 
jednak tylko jedno kryterium oceny, mianowicie 
organizację pracy. Wprowadzenie przedłużonego, 
maksymalnie 12-miesięcznego okresu rozliczenio-
wego, może nastąpić poprzez:

• wprowadzenie odpowiednich regulacji do układu 
zbiorowego pracy, obowiązującego daną biblio-
tekę, albo

• poprzez zawarcie porozumienia między praco-
dawcą a pracownika, w trybie przyjętym w danej 
instytucji, tj. w bibliotece (jeżeli biblioteki nie 
obejmuje układ zbiorowy pracy).

Na jaki okres trzeba sporządzić 
grafiki czasu pracy
Minimalny okres, na jaki dany grafik może być 
ustalony w przypadku bibliotek, to 2 tygodnie 
(podczas gdy według Kodeksu pracy musi on być 
ustalony na co najmniej miesiąc). Jest to niewąt-
pliwie korzystniejsze dla instytucji kultury jako 
pracodawcy, gdyż pozwala na jeszcze bardziej ela-
styczne gospodarowanie czasem pracy (art. 26b 
ust. 3 uodk).

michał culepa
prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej 
w Słupsku za taką właśnie działalność – projekt pod 
nazwą „Książka do domu”, została w ubiegłym roku 
wyróżniona wpisaniem do „Złotej Księgi Dobrych 
Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób 
Starszych” prowadzonej przez Komisję ds. Osób 
Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

Inicjatorami pomysłu byli słupscy bibliotekarze 
zainspirowani podobnymi praktykami w biblio-
tekach na świecie. Bezpłatną usługę dostarczania 
książek do domu uruchomiono we wrześniu 2014 
roku. Robią to społecznie sami bibliotekarze. Zalety 
tej akcji są nie do przecenienia.

Bibliotekarz, który w niej uczestniczy, jest nie tylko 
dostarczycielem książek. 

- Wizyta w domu czytelnika jest okazją do roz-
mowy, poznania osobistej sytuacji danej osoby, 
jej zainteresowań i preferencji czytelniczych. Nie-
rzadko odgrywamy rolę słuchacza, powiernika, 
doradcy w codziennych problemach, czasem 
pomagamy wypełnić jakiś dokument urzędowy, 
ustalić jakiś adres czy telefon czy znaleźć w Inter-
necie potrzebne informacje. Między biblioteka-
rzem a czytelnikiem niejednokrotnie nawiązują 
się życzliwe, a nawet przyjacielskie relacje – mówi 
Kinga Dziwisz, koordynatorka projektu „Książka 
do domu” w MBP w Słupsku. 

instrukcja krok po kroku, jak przygo-
tować usługę „książka na telefon” 
Przykład słupski może być doskonałą podpowie-
dzią, jak przygotować i zorganizować ten projekt. 

1. określ potrzeby i możliwości
Zacznij od zdiagnozowania problemu, czyli okre-
ślenia, jak liczna grupa seniorów miałaby zostać 
objęta tym projektem. Biblioteka w słupsku zro-
biła za pomocą szerokiej akcji informacyjnej. 
Promowano akcję za pomocą plakatów i ulotek kol-
portowanych w instytucjach kultury, kawiarniach, 
przychodniach lekarskich w mieście. O książce na 
telefon informowało lokalne radio i regionalna tele-
wizja, można było przeczytać na stronie interne-
towej biblioteki i w portalach społecznościowych. 
Docierano w ten sposób nie tylko do seniorów, ale 
także do ich bliskich, dzieci i wnuków. Niemałe 
znaczenie miała także informacja przekazywana 
przez czytelników tzw. pocztą pantoflową. 

 waŻNe w kaŻdej bibliotece
Określenie wstępnej liczby osób zainteresowa-
nych inicjatywą „Książka na telefon” i miejsc 
ich zamieszkania pozwoli bibliotece dostoso-
wać siły i środki do realizacji tego celu, okre-
ślić, ilu bibliotekarzy trzeba włączyć w akcję, 
jak podzielić się adresami czytelników, w jakie 
dni realizować zamówienia itp.

Następnym krokiem powinno być ustalenie pro-
cedur i zasad postępowania przy wypożyczaniu 
książek „na telefon”. 

2. opracuj regulamin akcji „Książka na telefon”
Regulamin można opracować na podstawie regula-
minu biblioteki. Musi on jednak dodatkowo okre-
ślać zagadnienia dotyczące specyfiki tego typu 
korzystania z zasobów biblioteki.

jak krok po kroku przygotować usługę 
„książka na telefon”
Usługę polegającą na dostarczaniu zamówionych książek do domu wprowadza 
coraz więcej bibliotek publicznych. Usługa „Książka na telefon” czy „Książka do 
domu” skierowana jest do osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do biblioteki, 
chorych, niepełnosprawnych, wymagających opieki lub seniorów powyżej  
70. roku życia. Akcją tą biblioteki wpisują się w szerszy projekt społeczny, 
mający na celu z jednej strony aktywizację seniorów, zaspokajanie ich potrzeb 
kulturalnych, a z drugiej przeciwdziałanie ich izolacji i poczuciu osamotnienia. 

BiBlioteKarZe DZielą się swoimi DoświaDcZeNiami
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pierwsza wizyta
Pierwsza wizyta bibliotekarza u osoby zaintereso-
wanej otrzymywaniem książek do domu powinna 
odbyć się w towarzystwie koordynatora lub kierow-
nika filii usytuowanej najbliżej miejsca zamieszka-
nia osoby zainteresowanej tą usługą. 

 waŻNe w kaŻdej bibliotece
Podczas pierwszej wizyty bibliotekarz:

• zapoznaje czytelnika z regulaminem korzy-
stania ze zbiorów i z usług biblioteki oraz 
z regulaminem dostarczania książek do domu, 

• wypełnia zobowiązanie na podstawie doku-
mentu tożsamości, które czytelnik potwier-
dza własnoręcznym podpisem. Dane te 
wprowadza później do systemu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
korzystających z akcji bibliotekarze odwiedzający 
czytelników w domach powinni być zaopatrzeni 
w imienny dokument, wystawiony przez dyrek-
tora biblioteki, upoważniający ich do dostarczania 
książek do domu.

zamawianie książek
Regulamin powinien określać, w jaki sposób osoby 
korzystające z usługi „książka do domu” mogą 
zamawiać książki (przez telefon, samodzielnie 
lub za pośrednictwa opiekuna), ile książek można 
zamówić jednorazowo, w jakich godzinach można 
składać zamówienia itp. Podczas rozmowy biblio-
tekarz ustala, jakie książki senior preferuje, pod-
powiada, informuje o nowościach. 

realizacja zamówienia
Usługa dostarczania książki do domu jest bezpłatna. 
W ramach akcji biblioteka ponosi koszty dojazdu 

do czytelnika. Jest to zwykle koszt biletu komuni-
kacji miejskiej, natomiast do osób, które mieszkają 
w pobliżu biblioteki lub w małych miejscowościach, 
bibliotekarze, mogą docierać pieszo. Bibliotekarzom 
mogą pomagać wolontariusze, np. harcerze. Muszą 
oni wtedy być wyposażeni w imienny dokument 
wydany przez dyrektora biblioteki.

gotowy wzór
Z akcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku 
wraz z jej 6 filiami korzysta kilkadziesiąt osób. I nie 
są to tylko seniorzy. Z usługi „Książka do domu” 
przez długi czas korzystały na przykład dwie ciężko 
chore studentki, które nie mogły same dotrzeć do 
biblioteki, a pisały prace magisterskie. 

 waŻNe w kaŻdej bibliotece
Komisja ekspertów ds. osób starszych przy 
rzeczniku praw obywatelskich, rekomen-
dując słupską akcję, stwierdza: „Projekt został 
starannie zaplanowany w różnych aspektach: 
od diagnozy problemu, poprzez ustalenie 
procedury i zasad postępowania mających na 
względzie bezpieczeństwo osób odwiedza-
nych, po zapewnienie sposobów informowania 
o przedsięwzięciu i jego promocji. Dostarcza 
więc gotowego wzoru działania, możliwego do 
powielenia i adaptacji. Nie wymaga spełnienia 
jakichś szczególnych warunków (poza oczy-
wistymi wymogami odpowiednich zachowań 
i odpowiedzialności bibliotekarzy odwiedzają-
cych osoby starsze w domach) ani ponoszenia 
wysokich kosztów”.

Warto dodać, że biblioteka publiczna w Słupsku 
otrzymała w tym roku kolejne wyróżnienie – certy-
fikat jakości „Najlepsze w polsce” za upowszech-
nienie i promowanie czytelnictwa oraz animację 
kultury. Dzięki temu może legitymować się zna-
kiem jakości (zastrzeżone godło), jako najlepsza 
biblioteka w Polsce. Organizatorem konkursu jest 
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Radio 
Poznań, Nasz Głos Poznański, TVP S.A. Oddział 
w Poznaniu, EuroPartner. 
Dyrektorowi wyróżnionej biblioteki serdecznie 
gratulujemy.

elŻbieta wasiak
specjalista w zakresie instytucji kultury
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przykład

jaK ZDoByć cZytelNiKa

Czytelnik skanuje tekst i w ułamku sekundy decy-
duje, czy warto poświęcić mu uwagę. Jeśli artykuł 
na pierwszy rzut oka wyda mu się graficznie nie-
przyjazny, prawdopodobnie w ogóle nie zacznie 
czytać. Przejrzystość tekstu zwiększą krótkie aka-
pity, śródtytuły oraz wypunktowania.
akapit taki jak ten, który w tej chwili czytasz, 
w tekście drukowanym wydaje się w sam raz, 
na ekranie telefonu może zamienić się w ścianę. 
Większość tekstów internetowych, w tym także 
zapowiedzi na stronach bibliotek, grzeszy zbyt dłu-
gimi akapitami. Są też na szczęście wyjątki. Jako 
przykład może posłużyć artykuł fantastyczny Kra-
ków. literatura w mieście i miasto w literaturze1, 
w którym akapity mają po 2–3 zdania, a zdarzają 
się nawet jednozdaniowe. 

Zanim czytelnik zacznie czytać tekst z ekranu, naj-
pierw go przegląda, a właściwie: przewija. Zwyczaj 
ten umocnił się wraz z rozpowszechnieniem małych 
ekranów. Skanowanie ułatwiają śródtytuły, który 
dzielą tekst na bloki. Dzięki temu, że wyróżniają się 
większą czcionką, przyciągają oko. Są dla fragmentu 
tekstu tym, czym tytuł dla całości: przekonują, że 
warto czytać dalej. Mówią czytelnikowi nie tylko 
o tym, co przeczyta pod spodem, ale również – 
dlaczego to jest ważne.
Jak wynika z mojej analizy, którą przeprowadziłam 
na stronach internetowych kilkudziesięciu bibliotek, 
zapowiedź to zwykle krótka forma, która mieści się 
w przedziale 100–150 wyrazów2. W tak zwięzłych 

1 http://www.rajska.info/1029-fantastyczny-krakow-li-
teratura-w-miescie-i-miasto-w-literaturze.html
2 Wprawdzie w zaleceniach dotyczących pisania teks-
tów internetowych powtarza się myśli, że Google lubi 
teksty dłuższe, o objętości minimalnej 300 wyrazów, 
jednak wskazówkę tę powinni wziąć sobie do serca 
zwłaszcza autorzy artykułów poradnikowych czy infor-
macyjnych, które muszą mierzyć się z dużą konkuren-

tekstach śródtytuły stają się bezprzedmiotowe, jed-
nak jeśli zamierzasz napisać dłuższą zapowiedź, 
skorzystaj z nich. I tak we wspomnianym już opi-
sie Dyskusyjnego Klubu Książki znajdziemy śród-
tytuły: Co to jest Dyskusyjny Klub Książki?, Dla 
kogo?, jak dołączyć do klubu?, Spotkania DKK, 
Zasady dyskusji3. Lektura samych tylko śródtytu-
łów pozwoli czytelnikowi szybciej zlokalizować 
informacje, których szuka. Porządek graficzny 
wprowadzą też wypunktowania. Kiedy opisujemy 
program imprezy, unikajmy długich wyliczeń po 
przecinku.

Wolska Noc Varsavianistyczna pomyślana została 
jako impreza międzypokoleniowa promująca 
historię i kulturę Woli. Na jej program składają 
się: część edukacyjna – skierowana zarówno do 
dorosłych, jak i do dzieci, część artystyczna oraz 
część rozrywkowa. W planie imprezy znajdują 
się m. in. prelekcja varsavianistyczna prof. Jacka 
Leociaka o historii ul. Leszno, spotkanie autor-
skie z Grzegorzem Kalinowskim, autorem powie-
ści osadzonych w realiach przedwojennej Woli, 
warsztaty gwary warszawskiej prowadzone przez 
Janusza Dziano oraz występ Heńka Małolepszego 
– artysty promującego warszawski folklor. Uro-
czystym zamknięciem imprezy będzie koncert 
Warszawskiego Duetu Sentymentalnego4.

Pozbawione graficznego wyróżnienia punkty 
programu zlewają się ze sobą. Wystarczy zastą-

cją w wyszukiwarce. 
3  http://bprembertow.waw.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=79&Itemid=486.
4 https://www.bpwola.waw.pl/wydarzenia/wola-dzieje-
folklor-noc-varsavianistyczna/.

jak zadbać o wizualną przejrzystość  
na stronie www biblioteki
Wizualna przejrzystość w Internecie bywa ważniejsza od językowej. To tutaj ujawniają 
się największe różnice między tekstem internetowym a drukowanym. Jakość 
wyświetlanego jest niższa, tempo lektury – wolniejsze reklamy, linki, obrazy powodują, 
że rozwiązania graficzne, które sprawdziły się w druku, nie wytrzymują konfrontacji 
z ekranem. Sprawdź zatem, czego unikać.



jak zdobyć czytelNika

19 paździerNik 2018
masz pytanie z zakresu zarządzania biblioteką?  
zapytaj ekspertów na redakcja@nowoczesnabiblioteka.pl

pić wyliczenie wypunktowaniem, by tekst nabrał 
przejrzystości.

wyróżnij informacje organizacyjne
Zgodnie z zasadą odwróconej piramidy tekst inter-
netowy rozpoczynamy od tego, co najistotniejsze, 
a kończymy szczegółami. Dobrze jest zamieścić na 
końcu zapowiedzi w przyjaznej wizualnie formie 
informacje praktyczne. Gdy będą one wplecione 
w tekst, czytelnik może pominąć je wzrokiem, 
skupiając się na tym, co będzie się działo. Jeśli 
natomiast wszystkie gdzie, kiedy, jak znajdą się na 
końcu, ten, kto zdecyduje się na udział w wyda-
rzeniu i za kilka dni zajrzy na stronę, z łatwością 
je znajdzie.

Źródło: http://www.wbpg.org.pl/

Dobrze jest też opracować szablon strony w taki 
sposób, by móc umieszczać informacje organiza-
cyjne zawsze w tym samym miejscu. Gdy czytam 
zapowiedzi wydarzeń na stronie Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, wiem, 
że Gdzie i kiedy znajdę zawsze w prawej szpalcie.

a może plakat
Na stronach niektórych bibliotek zamiast zapowiedzi 
znajdziemy same plakaty. Przyciągają uwagę i uła-
twiają zapamiętywanie, pod warunkiem że to co 
najważniejsze jest łatwe do uchwycenia na pierwszy 

rzut oka. Przykład takiego plakatu zaczerpnęłam 
ze strony Biblioteki Wilanowskiej:

Źródło: http://www.bibliotekawilanowska.pl/italiano-
per-tutti-zajecia-z-jezyka-wloskiego

Zdania na temat tego, jak Google odczytuje tekst na 
obrazkach, są podzielone. Do niedawna uważano, 
że nie odczytuje wcale i w związku z tym obrazy 
należy opisywać. Jednak eksperymenty przepro-
wadzone przez blogerów, którzy zamieszczali na 
swoich stronach nieopisane obrazki i następnie 
sprawdzali, czy Google uwzględni je w rankingu, 
pokazują, że wyszukiwarka dobrze już sobie radzi 
z odczytywaniem tekstu na obrazkach. 

Mimo to specjaliści od seo odradzają zamiesz-
czanie na stronie samych obrazków. Nie ma gwa-
rancji, że Google prawidłowo je zaindeksuje. Nie da 
się przeszukiwać tekstu ani go edytować. Dobrze 
więc jednak pod plakatem dodatkowo zamieścić 
tekstową zapowiedź wydarzenia.

joaNNa wrycza-bekier
doktor nauk humanistycznych, autorka książek o krea-
tywnym pisaniu i języku Internetu, certyfikowana trenerka 
biznesu
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Z uwagi na to, że w zakresie nieuregulowanym 
ustawą do bibliotek stosuje się odpowiednio prze-
pisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, na podstawie przepisów tej ustawy, za 
wieloletnią pracę pracownicy instytucji kultury 
innych niż artystyczne oraz osoby niezatrudnione 
na stanowiskach pracowników artystycznych otrzy-
mują nagrodę jubileuszową. N agroda jubileuszowa 
dyrektorowi biblioteki przysługuje w wysokości:
1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia mie-

sięcznego,
2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia 

miesięcznego,
3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia 

miesięcznego,

4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia 
miesięcznego,

5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia 
miesięcznego.

michał culepa
specjalista w zakresie instytucji kultury

Podstawa prawna
 f Art. 2 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.).

 f Art. 31b ust. 3 ustawy z 25 października 1991 r. o orga-
nizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.).

oDpowieDZi Na pytaNia cZytelNiKów

Na podstawie jakich przepisów dyrektor biblioteki 
może domagać się nagrody jubileuszowej
Pytanie: Na podstawie jakich przepisów i w jakiej wysokości nagrodę 
jubileuszową za 40-lecie pracy otrzymuje dyrektor biblioteki? Pytanie dotyczy 
samorządowej instytucji kultury.

Odpowiedź: Przepisy o bibliotekach nie wspominają o prawie do nagród 
jubileuszowych. W tym zakresie należy odnieść się do odrębnych przepisów.

kto prowadzi akta osobowe dla dyrektora
Pytanie: Kto ma prowadzić akta osobowe dyrektora miejskiej biblioteki i gdzie one mają 
być przechowywane? Biblioteka prowadzi odrębnie swoją księgowość, kadry i płace. 

Odpowiedź: Akta osobowe dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy powinny 
być prowadzone i przechowywane w tych jednostkach. 

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby 
nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba 
fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Za 
pracodawcę będącego jednostką organizacyjną 
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy doko-
nuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką 
albo inna wyznaczona do tego osoba. 
To oznacza, że teczka akt osobowych dyrektora 
powinna być prowadzona przez jego pracodawcę, 
a więc powinna być prowadzona i przechowy-

wana na miejscu w jednostce którą kieruje – a nie 
w urzędzie gminy.

michał culepa
specjalista w zakresie instytucji kultury

Podstawa prawna
 f Art. 94 pkt 9a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
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Biblioteka może stanowić samodzielną jednostkę 
organizacyjną albo wchodzić w skład innej jednostki. 
Zakładam, iż w tym wypadku jest częścią innej jed-
nostki instytucji kultury (GOK) – art. 10 ustawy 
o bibliotekach. Zgodnie z art. 9 ustawy o bibliote-
kach organizator zapewnia warunki działalności 
i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.
 

 waŻNe w kaŻdej bibliotece
Organizator ma obowiązek zapewnić:
1) lokal,
2) środki na:
a) wyposażenie,
b) prowadzenie działalności bibliotecznej, 

zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,
c) doskonalenie zawodowe pracowników.

Instytucja kultury, jako wyodrębniona organizacyj-
nie i finansowo osoba prawna, samodzielnie okre-

śla sposób prowadzenia gospodarki finansowej, 
w tym zasady wydatkowania uzyskiwanych docho-
dów. Instytucja musi przy tym respektować przepisy 
uodk. Jak wskazuje art. 27 ust. 3 ustawy, podstawą 
gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan 
finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem 
wysokości dotacji organizatora, a sporządza go się 
zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. Zgodnie z art. 28 ust. 2 
ustawy przychodami instytucji kultury są przychody 
z prowadzonej działalności, w tym ze: 

• sprzedaż składników majątku ruchomego, 
• przychody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych, 
• dotacje podmiotowe i celowe z budżetu pań-

stwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 
• środki otrzymane od osób fizycznych i praw-

nych oraz 
• z innych źródeł. 

Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działal-
ności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

czy dyrektor gok może przeznaczyć dochody 
z wynajmu na wynagrodzenia
Pytanie: Jestem księgową gminnego ośrodka kultury, przy którym znajduje się 
biblioteka. Utrzymujemy się z dotacji urzędu gminy przekazywanej odrębnie dla 
Biblioteki i dla GOK. Wiem, że nie wolno mi środków przekazanych w formie dotacji 
dla GOK przekazać na wydatki biblioteki. GOK uzyskuje także dochody z wynajmu 
np. sprzętu lub sali i te dochody przenoszę w planie na wydatki GOK – takie mam 
prawo. Co w przypadku, gdybym uzyskane dochody przekazała na podstawie 
Zarządzenia Dyrektora na wydatki, które ponosi biblioteka? Czy kontrola RIO 
mogłaby mi zarzucić, że GOK nie powinien przeznaczać środków finansowych 
pochodzących z najmu na wydatki biblioteki? Dodam, że bibliotekę i GOK księguję 
w tym samym dziale, ale innym rozdziale. Brakuje mi na wynagrodzenie dla 
pracownika.

Odpowiedź: Jeśli w ramach jednej instytucji kultury funkcjonuje np. biblioteka 
i centrum kultury, to dotacji celowych i środków z dotacji podmiotowej nie można 
przesuwać. Muszą być one wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, na jakie 
zostały przyznane. Nie ma natomiast ograniczeń do wypracowanych we własnym 
zakresie środków w ramach jednej instytucji kultury. Moim zdaniem przesuwanie 
nie może jednak spowodować konieczności zwiększenia dotacji na bieżącą 
działalność w danym okresie. 

oDpowieDZi Na pytaNia cZytelNiKów
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czy do stażu pracy w bibliotece liczy się 
równoległe zatrudnienie
Pytanie: Pracownica wystąpiła z wnioskiem o ponowne przeliczenie stażu pracy. 
Od 1 marca 1993 r. do dzisiaj jest zatrudniona w urzędzie gminy, a od 3 stycznia 
2005 r. dodatkowo na 1/2 etatu w bibliotece publicznej. Czy okres z urzędu gminy 
powinniśmy jej wliczyć do stażu pracy u nas w bibliotece? 

Odpowiedź: Zatrudnienia w urzędzie gminy nie wlicza się przy wyliczaniu dodatku 
stażowego w bibliotece.

 waŻNe w kaŻdej bibliotece
Pracownikowi instytucji kultury przysługuje 
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 
wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcz-
nego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek 
ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż 
do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagro-
dzenia zasadniczego

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za 
wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie 
zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowod-
nione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odręb-
nych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od 
którego zależą uprawnienia pracownicze. Z kolei 
przepis § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wyna-
gradzania pracowników instytucji kultury stanowi, 
że jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w wię-
cej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy 

uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę 
wlicza się jeden z tych okresów. A zatem ustalając 
staż pracy, uprawniający pracownicę do dodatku za 
wieloletnią pracę w bibliotece, nie należy uwzględ-
niać okresu pracy w urzędzie gminy. Okres zatrud-
nienia w urzędzie nadal trwa, a więc jest okresem 
równoległym do okresu zatrudnienia w bibliotece, 
a w konsekwencji nie powinien być uwzględniony 
przy ustalaniu prawa do dodatku stażowego.

michał culepa
specjalista w zakresie instytucji kultury

Podstawa prawna
 f Art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z 25 października 1991 r. o orga-
nizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.).

 f § 6 ust. 3 rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wyna-
gradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U.  
z 2012 r. poz. 1105).

Ustawa wskazuje też, iż organizator przekazuje 
instytucji kultury środki finansowe w formie 
dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności 

bieżącej w zakresie realizowanych zadań statuto-
wych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji;

3) celowej na realizację wskazanych zadań i pro-
gramów.

katarzyNa trzpioła
specjalista w zakresie rachunkowości, pracownik Katedry 
Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uni-
wersytetu Warszawskiego

Podstawa prawna
 f Art. 27–28 ustawy z 25 października 1991 r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.).

 f Art. 126–131 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870).
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W takim przypadku w statucie IK oprócz podsta-
wowego zakresu działalności biblioteki powinien 
znaleźć się zapis dopuszczający możliwość realiza-
cji przez tę placówkę innych zadań, jeśli służą one 
zaspokajaniu potrzeb czytelników oraz np. promo-
cji danej miejscowości. Taka działalność może być 
prowadzona przykładowo w zakresie usług ksero, 
usług komputerowych, prowadzenia introliga-
torni, sprzedaży napojów gorących, udostępnienia 
miejsca na reklamy, udostępniania Internetu czy 
sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, dzieł 
twórców, z której dochody przeznaczane byłyby 
na cele statutowe tej biblioteki.
w ustawie o bibliotekach nie ma odniesienia do 
kwestii prowadzenia przez bibliotekę działalno-
ści gospodarczej. Dlatego też można zastosować 
ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej. Przy założeniu, że zamierzona 
działalność nie będzie stanowiła działalności kul-
turalnej, możliwe jest prowadzenie działalności 
gospodarczej przez instytucję kultury, jaką jest 
m.in. biblioteka. taką działalność powinien 
jednak przewidywać statut jednostki ( art. 13 
ust. 2 pkt 6 uodk).

Biblioteka jako forma działalności kulturalnej 
podlega, w zakresie nieuregulowanym w ustawie 
o bibliotekach, również regułom określonym w uodk. 
Zatem biblioteka może dodatkowo prowadzić inną 
niż wymieniona w art. 4 ustawy o bibliotekach 
działalność i czerpać z niej zyski, przy założeniu, 
że nie będzie ona kolidowała z realizacją podsta-
wowych celów tej instytucji.

Ewidencja sprzedaży może wyglądać następująco:
• wn Kasa (dokument KP),
• ma Przychody ze sprzedaży. 

Sprzedaż wyrobów, towarów i usług w sytuacjach, 
gdy przychód nie jest udokumentowany fakturami, 
to sprzedaż nieudokumentowana. Przedsiębiorca nie 
musi wystawiać faktur osobom fizycznym niepro-
wadzącym działalności gospodarczej, gdyż taki obo-
wiązek występuje, jeśli zostanie zgłoszone żądanie. 
Dlatego wystarczy dokument Kp, a potem przeka-
zanie środków na rachunek bankowy biblioteki.
Zapisy dotyczące przychodów ze sprzedaży wyro-
bów, towarów handlowych i usług zamieszcza się 
w KPiR w przypadku sprzedaży bezrachunkowej 
– na podstawie dowodu wewnętrznego wystawio-
nego na koniec dnia. Wartość tych przychodów za 
dany dzień wykazuje się w dowodzie wewnętrz-
nym w jednej kwocie. Księgowania dokonuje się 
raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż 
przed rozpoczęciem działalności w dniu następ-
nym. Do sporządzania dowodów wewnętrznych  
są zobligowani ci przedsiębiorcy, którzy nie pro-
wadzą ewidencji sprzedaży lub ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących.

ewa ostapowicz
specjalista w zakresie rachunkowości

Podstawa prawna
 f Art. 13 ust. 2 pkt 6 ustawy z 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.).

jak udokumentować sprzedaż własnej książki
Pytanie: Gminna biblioteka publiczna, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej 
organizatora, chce wydać książkę o historii jednej z okolicznych miejscowości. 
Biblioteka nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie rejestruje sprzedaży na kasie 
fiskalnej. Część egzemplarzy tej książki planuje sprzedać, a resztę nakładu 
przekazać do zbiorów swoich i swojej filii. Czy biblioteka może sprzedawać tę 
książkę? Jak udokumentować taką sprzedaż i przyjęcie gotówki? Czy wystarczy sam 
dokument Kasa przyjmie (KP), a potem wpłata na konto biblioteki.

Odpowiedź: Biblioteka może dodatkowo prowadzić inną działalność 
i czerpać z niej zyski, przy założeniu, że nie będzie ona kolidowała z realizacją 
podstawowych celów tej instytucji.
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tych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczególności prawem 
autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie 
dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie 
materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny i nie mogą 
być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada 
wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych materiałach były poprawne merytorycznie i aktu-
alne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że Wydawca ani Redakcja nie 
świadczą żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów  
i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, 
pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy 
ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, w szczególności za skutki zastosowania się do porad 
lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach.

informacje o prenumeracie:
tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl
Czynne pon.–pt.: w godz. 8.00–16.00
Poza godzinami pracy można pozostawić wiadomość w skrzynce głosowej

Ustawodawca pozostawił szkołom swobodę w okre-
ślaniu warunków nie tylko korzystania z telefonów 
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
na terenie szkoły, ale również ich wnoszenia do 
szkoły. Jednak jest to związane z zasadami doty-
czącymi obowiązków ucznia. Zapis art. 99 pkt 4 
ustawy – Prawo oświatowe umożliwia szkołom okre-
ślenie własnych rozwiązań i regulacji dotyczących 
warunków przynoszenia i korzystania z telefonów 
komórkowych przez uczniów w szkole (nie przez 
rodziców). Zatem w tym zakresie należy sięgnąć 
do zapisów statutowych. Moim zdaniem nie ma 
innych przeciwwskazań prawnych do nagrywania 
przedstawień szkolnych. Nie ma zakazu nagrywania 
czy robienia zdjęć. Jest zakaz rozpowszechniania 

wizerunku bez zgody, ale w tym przypadku także 
są sytuacje, kiedy możliwe jest rozpowszechnianie 
wizerunku ujawnionego na zdjęciu czy nagraniu 
bez pytania o zgodę kogokolwiek – zostały wska-
zane w art. 81 prawa autorskiego.

dariusz skrzyński
project manager projektów oświatowych realizowanych  
z funduszy UE, prowadzi szkolenia i konferencje dla kierow-
niczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz 
wychowawców

Podstawa prawna
 f Art. 81 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r.  
poz. 880).

czy rodzice uczniów mogą nagrywać 
uroczystości szkolne
Pytanie: W naszej szkolnej bibliotece zamierzamy przygotować przedstawienie 
dla rodziców. Czy zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych (RODO) podczas przedstawienia szkolnego rodzice i uczniowie mogą 
nagrywać jego przebieg, np. za pomocą telefonu komórkowego?

Odpowiedź: Tak. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie zakazuje 
nagrywania i fotografowania uroczystości szkolnych przez rodziców i uczniów

w następnym numerze:
• Co stresuje obecnie młodego bibliotekarza w pracy i jak sobie z tym radzić? W jaki sposób starsi stażem pracow-

nicy mogą pomóc w pierwszych miesiącach pracy i jak stworzyć razem zgrany zespół – z doświadczeń młodej 
bibliotekarki z małej placówki wiejskiej



KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA  
BIBLIOTEKARZA

1. Imię (imiona) i nazwisko nauczyciela:
2. Data i miejsce urodzenia:
3. Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko:
4. Staż pracy pedagogicznej:
5. Stopień awansu zawodowego:
6. Wykształcenie:
7. Data dokonania ostatniej oceny pracy:  
8. Ocena pracy, data jej sporządzenia i jej uzasadnienie:
.........................................................................
.........................................................................

Stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy – Karta Nauczyciela ...........................................

............................................. ......................................................................................
(data) (podpis oceniającego)

Z treścią oceny i przysługującym mi prawem do odwołania – w ciągu 14 dni zostałam (-em) zapoznana(-y)*.

............................................. ......................................................................................
(data) (podpis oceniającego)

* Niepotrzebne skreślić.

PISMO PRZEKAZUjąCE ODWOŁANIE OD OCENY PRACY 
NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

........................................
(miejscowość i data)
 .................................................. 
(pieczęć szkoły/placówki)

Pan/Pani*..............................................
(kurator oświaty)

Dotyczy: odwołania od oceny pracy

Zgodnie z art. 6a ust. 9 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela przesyłam w załączeniu odwo-
łanie się od oceny pracy nauczyciela, Pana/Pani* ........................................ zatrudnionego/zatrudnionej* w .............
................................................................

Ocena pracy została dokonana w dniu ...................... Nauczyciel otrzymał ocenę ......................................... 

W dniu ............................. został zapoznany z pisemnym projektem oceny w obecności przedstawiciela związku 
zawodowego ...................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić.

Wzory innych dokumentów RODO znajdziesz na NOWOCZESNABIBLIOTEKA.pl



Jak pisać zwięzłe  
i angażujące posty na 
Facebooku biblioteki

Opublikowanie treści w mediach 
społecznościowych wymaga 
jednego kliknięcia, ale napisanie 
zwięzłego i angażującego wpisu 
to już wyzwanie. W czasach 
nadmiaru treści czytelnik 
ledwie omiecie wzrokiem posty, 
które pojawiają się na jego 
facebookowej tablicy. Jak pisać 
zachęcające zapowiedzi  
i ciekawe relacje na Facebooku 
biblioteki?

Nauczyciele 
bibliotekarze 
pytają o urlop dla 
poratowania zdrowia

W terminie od 1.09.2017 r. do 
31.08.2018 r. korzystałam z 
urlopu dla poratowania zdrowia. 
Czy za urlop dla poratowania 
zdrowia, obejmujący okres 
wakacji zimowych i letnich 
2018, należy mi się urlop 
uzupełniający? Kiedy będę 
mogła skorzystać z kolejnej 
części urlopu? Czy otrzymam 
całą  trzynastkę za 2018 rok? 
We wrześniu 2018 r. złożyłam 
wniosek o rozpoczęcie  
stażu na nauczyciela 
dyplomowanego wraz z planem 
rozwoju zawodowego. Czy 
przechodząc w 2019 roku na 
urlop dla poratowania zdrowia, 
przerywam ten staż?

Ponad 60% 
wszystkich bibliotek 
działających w Polsce 
to biblioteki wiejskie

Poza zachęcaniem do 
rozwoju intelektualnego 
biblioteka wiejska pełni wiele 
innych funkcji, przypomina 
o tożsamości i kulturalnym 
dorobku środowiska, ukazuje 
mieszkańcom  wartości oraz 
tradycje lokalne, buduje więzi 
międzyludzkie. Jakie zadania 
narzuca specyfika środowiska 
wiejskiego – konkretne 
przykłady małych wiejskich 
bibliotek.

Jak przebiega 
procedura łączenia 
biblioteki z inną 
instytucją

Organizatorzy stoją często 
przed dylematem: łączyć 
instytucje kultury czy też nie. 
Tak jest np. w przypadku 
bibliotek, które można 
łączyć z innymi instytucjami 
już od 6 lat. Nie zawsze jest 
to opłacalne i korzystne. 
Dlatego też przed podjęciem 
ostatecznej decyzji  
o połączeniu warto rozważyć 
wszystkie plusy i minusy.

W następnych wydaniach:

ZESTAW DODATKOWYCH USŁUG 
I SERWISÓW DOSTĘPNYCH DLA 
CZYTELNIKÓW:

Nasz ekspert odpowie na Twoje pytanie 
– wyślij je e-mailem na adres: 
redakcja@nowoczesnabiblioteka.pl,
a otrzymasz odpowiedź w ciągu 5 dni 
roboczych

Otrzymasz dostęp do wszystkich 
wcześniejszych wydań online na 
nowoczesnabiblioteka.pl

Bez problemu znajdziesz najważniejsze 
wzory dokumentów dla swojej biblioteki 
na nowoczesnabiblioteka.pl
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„Książka na telefon” – akcję prowadzoną  
przez bibliotekę w Słupsku rekomenduje  
Rzecznik Praw Obywatelskich

jUż W LISTOPADZIE PRZECZYTASZ:

Jak mechanizm podzielonej płatności (split payment) 
wpływa na zmiany w ewidencji księgowej biblioteki

Biblioteka partnerem dla samorządu

TEMAT NUMERU: W jaki sposób są 
oceniani bibliotekarze szkolni od  
1 września 2018 r.

Prawo w praktyce l Informatyzacja l Promocja czytelnictwa 
Dofinansowania l Ochrona danych osobowych

nOWOCzeSnaBiBLiOTeka.pl


