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ZESTAW DODATKOWYCH USŁUG
I SERWISÓW DOSTĘPNYCH DLA
CZYTELNIKÓW:
Otrzymasz dostęp do wszystkich
wcześniejszych wydań online na
nowoczesnabiblioteka.pl
Bez problemu znajdziesz najważniejsze
wzory dokumentów dla swojej biblioteki
na nowoczesnabiblioteka.pl

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

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

TEMAT NUMERU:

Awans zawodowy nauczyciela
bibliotekarza – 6 przykładów z praktyki

W następnych wydaniach:
Dotychczasowa praktyka
szkolna była taka, że nauczyciel
bibliotekarz prowadził w klasach
lekcje biblioteczne w ramach
swojego pensum w czasie
nieobecności nauczyciela.
Obecnie bibliotekarze nie
chcą tak realizować swoich
obowiązków, twierdząc, że
powinni mieć za zastępstwo
płacone. Czy wystarczy
zarządzenie dyrektora
(skutkujące uzupełnieniem/
uszczegółowieniem zapisu
w obowiązkach bibliotekarza)
o sposobie realizacji podstawy
programowej, w której
jest zapis o zajęciach
bibliotecznych?

Platformy usług
bibliotecznych
Zarządzanie zasobami
cyfrowymi w bibliotekach
(e-booki, e-czasopisma)
to nowe wyzwanie dla
bibliotekarzy. Biblioteki
najczęściej umożliwiają
dostęp za pośrednictwem
strony internetowej poprzez
linki do konkretnych
e-tytułów. Zasoby te ciągle
się jednak powiększają,
problematyczne staje się
ręczne dodawanie linków,
ich aktualizacja. Dodatkowo
proces zakupu i gromadzenia
materiałów drukowanych
różni się od administrowania
subskrypcjami, które skupiają
się na warunkach licencji,
cyklu odnawiania, zasadach
logowania i analizowaniu
danych statystycznych w czasie
subskrypcji.

Biblioteki
uczelniane – jak
zachęcić studentów
pierwszego roku, aby
zajrzeli do biblioteki
W pierwszej kolejności student
powinien się przyzwyczaić
do biblioteki jako miejsca,
w którym odbywają się
określone wydarzenia,
a następnie stopniowo korzystać
coraz częściej i w szerszym
zakresie z jej oferty. Sprawdź,
jak zadbać o wydarzenia
cykliczne przyciągające uwagę
studentów oraz wniknąć w ich
„elektroniczną świadomość”.

Akcja
Pochwal się
swoją biblioteką

Media i nowoczesne
technologie – szansa
na lepszą edukację
Od kilku lat coraz większą
popularność zdobywa
oryginalna forma promowania
czytelnictwa, jaką jest tak
zwany bookcrossing – czyli
idea wędrującej/podróżującej/
krążącej książki. Ta idea
pozwala dzielić się książkami za
darmo, poprzez pozostawianie
ich w miejscach publicznych
– zwykle w specjalnie
stworzonych do tego celu
regałach, budkach czy
gablotach z wolnym dostępem.
W artykule pokażemy
najciekawsze inicjatywy
bibliotekarzy związane
z tworzeniem mikrobibliotek,
będących najpopularniejszą
formą bookcrossingu.
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Biblioteka
w Ożarowie
Mazowieckim

Regulamin wynagradzania
– możesz uniknąć błędów
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Jak rozliczać
zastępstwa
nauczycieli
bibliotekarzy

Współpracuj z uniwersytetem trzeciego wieku
– to się opłaca
Interesujesz się rozwojem biblioteki? Więcej materiałów znajdziesz na www.nowoczesnabiblioteka.pl

Instrukcja postępowania na wypadek naruszenia ochrony
danych osobowych
Etap

Wskazówki

Definiowanie
naruszenia
ochrony
danych
i informowanie
administratora
danych
o naruszeniu

1) zgodnie z RODO naruszeniem ochrony danych osobowych jest naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia
bądź nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych,
2) pracownicy Twojej biblioteki powinni znać definicję naruszenia ochrony danych. Naruszenie ochrony danych
powinny móc także zdefiniować i zidentyfikować również inne osoby, które w trakcie współpracy z Tobą mają
do czynienia z danymi osobowymi przez Ciebie przetwarzanymi (np. pracownicy zewnętrznej firmy informatycznej),
3) powinieneś zobowiązać ww. osoby do zgłaszania Ci naruszeń ochrony danych osobowych przez Ciebie przetwarzanych.

Zastosowanie
środków
zaradczych

W przypadku stwierdzenia naruszenia wprowadź niezwłocznie środki zaradcze lub zaproponuj te środki, w przypadku gdy chcesz je skonsultować z Prezesem UODO.

Zgłoszenie
naruszenia
do Prezesa
UODO

Podejmij decyzję, czy zgłaszać naruszenie do Prezesa UODO.
Obowiązku dokonania zgłoszenia nie masz, jeżeli ocenisz, że jest mało prawdopodobne, aby naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane dotyczą.
W przeciwnym wypadku:
• powiadom o naruszeniu niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia),
• jeżeli od stwierdzenia naruszenia upłynęło więcej niż 72 godziny, do zgłoszenia przekazanego Prezesowi UODO
dołącz wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.
Zgłoszenie naruszenia musi co najmniej:
• opisywać charakter naruszenia ochrony danych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną
liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
• zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub osoby, od której można uzyskać więcej informacji,
• opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych oraz
• opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Ciebie, aby zaradzić naruszeniu, w tym w stosownych
przypadkach środki wprowadzone w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
W przypadku problemów z podaniem tych informacji możesz je dostarczać sukcesywnie.
Ponadto sprawdź, czy w momencie stwierdzenia naruszenia Prezes UODO nie wprowadził systemu teleinformatycznego, który będzie specjalnie przeznaczony do zgłaszania takich naruszeń.

Zgłoszenie
naruszenia
osobom,
których
danych
naruszenie
dotyczy

Obowiązek ten masz w przypadku naruszenia powodującego w Twojej ocenie duże ryzyko naruszenia praw lub
wolności tych osób. Powinieneś go wykonać „bez zbędnej zwłoki”.
Nie musisz jednak w żadnym wypadku zawiadamiać osób, których naruszenie dotyczy (nawet jeśli naruszenie wiąże
się z wysokim ryzykiem naruszenia ich praw i wolności), jeżeli:
• wdrożyłeś uprzednio odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do
danych osobowych, których dotyczy naruszenie (w szczególności wdrożyłeś środki takie jak szyfrowanie uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym danych osobowych oraz dostęp do nich),
• zastosowałeś następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą,
• zawiadomienie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku – w takim przypadku wystarczy, że wydasz
publiczny komunikat o naruszeniu lub zastosujesz inny środek zapewniający możliwie skuteczne dotarcie
z informacją do poszkodowanych osób.
Zawiadomienie powinno co najmniej:
• opisywać charakter naruszenia ochrony danych,
• zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub osoby, od której można uzyskać więcej informacji,
• opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych oraz
• opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Ciebie, aby zaradzić naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki wprowadzone w celu zminimalizowania jego ewentualnych
negatywnych skutków.
Zawiadomienie należy sporządzić jasnym i prostym językiem.

Dokumentowanie
naruszeń

Musisz dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki
oraz podjęte działania zaradcze.

Opublikowane zgłoszenia zostaną nagrodzone kwartalną prenumeratą pisma
„Nowoczesna biblioteka 3.0”.
Zachęcamy do udziału w akcji.

Wzory dokumentów znajdziesz na NOWOCZESNABIBLIOTEKA.pl
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Biblioteka Narodowa ogłosiła rozpoczęcie realizacji Priorytetu 1 – Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na rok 2019. Do wzięcia jest 26,5 mln zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Równocześnie wicepremier prof. dr hab. Piotr Gliński, minister
kultury i dziedzictwa narodowego, zatwierdził Regulamin Priorytetu 1 na
rok 2019, ustalając jego budżet na 26,5 mln zł. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowany jest w ramach
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na
lata 2016–2020” zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Bibliotece Narodowej powierzono
obowiązki Operatora Priorytetu. Regulamin oraz informacje bieżące
dotyczące terminu naboru wniosków znajdziesz na www.nowoczesnabiblioteka.pl.

Bibliotekarze szkolni powinni wiedzieć, że od 1 stycznia 2020 r. zostaną
doprecyzowane wymogi w zakresie postaci i formy podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Otóż podręcznik wydawany w postaci papierowej powinien być dostępny także w wersji cyfrowej,
która stanowi proste odwzorowanie treści zawartych w podręczniku papierowym zamieszczonej na
nośniku elektronicznym lub w Internecie. Jak to będzie wyglądać w praktyce, poinformujemy w kolejnych numerach. Na www przeczytasz także: Nowa Karta Nauczyciela 2019 – wszystkie zmiany
w jednym miejscu.
W 2017 roku opublikowany został współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego raport „Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w procesie aktywizacji kulturalnej seniorów”.
Współautorami raportu są przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku, władze samorządowe i pozarządowe organizacje z całej Polski. Z raportu wynika, że najwięcej UTW znajduje się na terenie województwa mazowieckiego – 12%, najmniej – w świętokrzyskim – 2% i podlaskim – 2,8%. Większość z
nich działa w miejscowościach mających do 50 tys. mieszkańców. Raport znajdziesz na www.nowoczesnabiblioteka.pl. W tym numerze sprawdzisz także, „Jak może wyglądać współpraca biblioteki
z uniwersytetem trzeciego wieku”.

opinia czytelnika

„Nowoczesna biblioteka” to pozycja specjalizująca się w szeroko rozumianym doradztwie
dla bibliotek. Znajdziemy tu porady i interpretację przepisów prawnych ważnych zarówno dla
pracowników, jak i kierownictwa placówki, np. dyrektora szkoły, w której dana biblioteka się
znajduje. Nie jest pominięty żaden aspekt działalności – od promocji czytelnictwa po misję animatora kultury, którą spełniają biblioteki w gminach wiejskich. Wszystko napisane i zredagowane bardzo przejrzyście, przyjemnie się czyta. Na bieżąco poruszane są najważniejsze dla danego
okresu w roku tematy. Publikacja, która powinna znaleźć się w każdej bibliotece.
Patrycja Szymańska, skrzypek, pedagog, kierownictwo artystyczne i patronat merytoryczny
cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką” w pałacu w Jabłonnie

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Dokument do pobrania www.nowoczesnabiblioteka.pl

Regulamin szkolnego centrum multimedialnego
W wielu bibliotekach szkolnych istnieją wydzielone pomieszczenia lub ich części,
w których są zgromadzone komputery, a całość pełni funkcję szkolnego centrum
multimedialnego. Jeśli w szkole istnieje takie centrum, to zasady korzystania z niego
powinny być dokładnie określone i ujęte w formie regulaminu.
W centrum multimedialnym znajduje się sprzęt
komputerowy oraz multimedialny i korzystanie
z niego może się odbywać tylko na zasadach ustalonych przez szkołę. W regulaminie powinny być

określone zasady korzystania ze szkolnego centrum
multimedialnego w kwestii zachowania podczas przebywania w nim, zasad korzystania z jego zasobów
oraz ze sprzętu stanowiącego wyposażenie centrum.

Przykładowy regulamin
REGULAMIN SZKOLNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO
w ...............................................................................................................................
(nazwa szkoły)
Uchwalono na podstawie:
• Ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
• Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.).

§1

1) Szkolne centrum multimedialne .................................................................................................... jest czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach od ............. do ............. oraz w soboty, w które odbywają się
zajęcia szkoły dla dorosłych w godzinach od ............. do .............. .
2) Uprawnieni do korzystania ze szkolnego centrum multimedialnego są uczniowie, ich rodzice, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.

§2

1) Warunkiem korzystania ze szkolnego centrum multimedialnego jest pozostawienie przez ucznia
legitymacji szkolnej bibliotekarzowi. Po zakończeniu pracy dokument zostaje uczniowi zwrócony.
2) Rozpoczęcie korzystania z centrum musi być poprzedzone wpisaniem się do rejestru użytkowników
i potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem szkolnego centrum multimedialnego.

§3

1) Komputery znajdujące się w szkolnym centrum multimedialnym oraz ich oprogramowania służą
wyłącznie do przeglądania programów edukacyjnych oraz do wyszukiwania informacji do celów
naukowych i poznawczych.
2) Nie można wykorzystywać komputera do prywatnej korespondencji, gier i zabaw.

§4

1) Maksymalny czas pracy w centrum wynosi 1 godz. z możliwością przedłużenia, jeśli nie będzie
innych osób oczekujących na dostęp do komputera.
2) Przy jednym stanowisku może pracować jedna osoba.

§5

1) W szkolnym centrum multimedialnym nie wolno:
a) instalować własnych programów,
b) dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu i konfiguracji,

Masz pytanie z zakresu zarządzania biblioteką?
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c) korzystać z własnych nośników pamięci bez zgody bibliotekarza,
d) pozostawiać własnych plików na dysku komputera,
e) wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela.
2) Zabrania się czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania
i danych.

§6

1) Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
2) W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
3) W razie częstego łamania zasad może nastąpić zakaz korzystania z centrum multimedialnego na
okres wskazany przez bibliotekarza.

§7

1) Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

§8

1) Użytkownik ma obowiązek zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym oraz stosować się do poleceń
bibliotekarza.
2) Przed opuszczeniem centrum należy pozostawić używany sprzęt w stanie wyjściowym.
3) W centrum obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

§9

1) Za ewentualne szkody poczynione przez ucznia odpowiadać finansowo będą rodzice ucznia.
2) Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary przewidziane w regulaminie ucznia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Małgorzata Celuch
wicedyrektor zespołu szkół

Dlaczego warto zainwestować w dobry program
do obsługi biblioteki szkolnej
Każda szkoła powinna posiadać skomputeryzowaną bibliotekę z dostępem do
Internetu. Tylko taka biblioteka może bowiem wspierać realizację programów
dydaktycznych i wychowawczych szkoły. Elektroniczna baza danych o zbiorach
bibliotecznych z jednej, a informatyzacja pracy bibliotekarza z drugiej strony to
podstawa, aby biblioteka stała się multimedialnym centrum informacyjnym na miarę
XXI wieku.
Niektóre szkoły nie mają wystarczających środków
finansowych na zakup odpowiedniego oprogramowania albo też sprzęt komputerowy znajdujący się
w bibliotekach ma nieodpowiednie parametry, aby
zainstalować na nim program biblioteczny. Bywa
też, że dyrektorzy szkół traktują zakup takiego programu jako ostatni w kolejności potrzeb.
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Tymczasem program do obsługi biblioteki istotnie
usprawnia pracę bibliotekarza i ułatwia uczniom
korzystanie z zasobów biblioteki.
Zgodnie ze współczesnym programem kształcenia szkoła ma przygotować młodych ludzi do
życia w społeczeństwie informacyjnym. A zatem
jedną z podstawowych umiejętności ucznia ma być
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sprawne posługiwanie się nowoczesnymi systemami
informacyjno-technologicznymi. W realizacji tych
celów musi uczestniczyć także biblioteka szkolna
dysponująca zarówno księgozbiorem, jak i zasobami multimedialnymi.
Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2017 roku
przez NASK, ponad 93% nastolatków codziennie
w domu korzysta z Internetu, a ponad 30% pozostaje online całą dobę, niezależnie od miejsca pobytu.
Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że aż 98%
gospodarstw domowych z dziećmi w wieku 5–15
lat posiada dostęp do Internetu. Prawie 77% dzieci
korzysta z Internetu w celach związanych z edukacją. A zatem biblioteka, która takiej możliwości
nie daje, jest skazana na zepchnięcie na margines.

WAŻNE w bibliotece szkolnej
Elektroniczna obsługa biblioteki – korzyści
dydaktyczne
• Biblioteka wyposażona w nowoczesny system
obsługi będzie się cieszyć większym zainteresowaniem uczniów niż biblioteka o tradycyjnym charakterze.
• Wzrośnie prestiż biblioteki i szkoły jako
miejsca, które nadąża za nowoczesnością.
• Możliwość szybkiego dostępu do informacji będzie aktywizować uczniów do
samodzielnego poszukiwania wiedzy i do
samokształcenia.
• Dzięki katalogowi on-line uczeń będzie
mógł szybko i sprawnie wyszukać potrzebną
pozycję. Ponadto niektóre programy umożliwiają przeglądanie katalogu za pomocą
przeglądarki internetowej, co pozwala na
wyszukiwanie spoza biblioteki, np. z domu.
• Możliwość szybkiego uzyskiwania informacji ułatwi pracę nauczycielom.

Korzyści dla bibliotekarza

Odpowiednie oprogramowanie komputerowe dla
biblioteki umożliwia bibliotekarzowi:
• zautomatyzowanie procesów bibliotecznych,
takich jak rejestracja wypożyczeń, liczenie statystyki, kontrola zaległości, sporządzanie sprawozdań czy skontrum;
• tworzenie czytelnej i przejrzystej dokumentacji
biblioteki w postaci wydruków komputerowych;
• wymianę danych z innymi bazami szkolnymi
oraz innymi bibliotekami;
• wymianę usług przez stronę internetową;
• dzięki większej ilości czasu bibliotekarz będzie
mógł wzbogacić formy swojej pracy i zajęć dydaktycznych w bibliotece.

• nową pozycję biblioteczną wystarczy wpisać
tylko raz, a jej karta trafia automatycznie do
wszystkich katalogów biblioteki,
• program może uzupełniać szkolną stronę internetową o pełen dostęp do katalogu biblioteki, dając
uczniom możliwość wyszukiwania potrzebnych
pozycji czy śledzenia swojego konta wypożyczeń także poprzez stronę internetową szkoły,
• możliwość tworzenia wydruków, takich jak księga
inwentarzowa, lista zaległości, księga ubytków,
zestawienia do dziennika bibliotecznego itp.,
• możliwość prowadzenie statystyk,
• obsługa skontrum,
• ubytkowanie książek,
• jeżeli biblioteka posiada odpowiedni skaner,
bibliotekarz może znacznie przyspieszyć czynności wypożyczeń i zwrotów, skanując kody
kreskowe na książkach.

Najważniejsze funkcje programu

Podejmując decyzję o komputeryzacji biblioteki,
należy zorientować się nie tylko w cenach, ale także
w funkcjach poszczególnych programów.
Na rynku dostępnych jest kilkanaście programów
dla bibliotek, jest więc w czym wybierać w zależności od zapotrzebowania biblioteki oraz możliwości
finansowych szkoły.
Mimo pewnych różnic zaletą tych programów
są następujące funkcje:
• prosta obsługa, zarówno od strony czytelnika
jak i bibliotekarza,
• szybkie wyszukiwanie publikacji i czytelników,
• dodawanie, usuwanie i edycja zarówno w obrębie księgozbioru, jak i listy czytelników,
• możliwość pobierania opisów książek na podstawie numerów ISBN z internetowej bazy Biblioteki Narodowej,

Masz pytanie z zakresu zarządzania biblioteką?
Zapytaj ekspertów na redakcja@nowoczesnabiblioteka.pl

Biblioteki szkolne najczęściej wybierają licencjonowane programy MOL 200+, MOL Optivum firmy
Vulcan. Popularne są także programy SOWA1 –
Szkoła oraz program BIBLIOTEKA. Dostępne
są również programy: Exlibris Edu, Bibliotekarz
Profesjonal, Co-Liber, Biblios oraz bezpłatne posiadające nieco mniej możliwości programy: Bibliotekarz.NET i Biblioteka Szkolna.
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• dokonywać systematycznej komputeryzacji
książek z poszczególnych działów i tworzyć
kartotekę komputerową. Warto opracować
harmonogram tych czynności z określeniem,
w jakim okresie poszczególne działy zostają
skomputeryzowane;
• założyć komputerowy rejestr czytelników: uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
• zapoznać uczniów poszczególnych klas z zasadami komputerowej obsługi czytelnika;
• zapoznać nauczycieli i pracowników szkoły
z nowym typem wypożyczania;

Praktyczna rada
dla bibliotekarza
Przed zainstalowaniem programu bibliotekarz
szkolny powinien:
• sprawdzić parametry programu;
• zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie
obsługi programu (kurs, szkolenie),
• opracować kolejność niezbędnych do wykonania czynności,
• przygotować istniejące zasoby, czyli sporządzić uproszczony opis książek istniejących
w księgozbiorze przed zakupem programu.

WAŻNE W KAŻDEJ BIBLIOTECE

Przez wypożyczanie równocześnie metodą
tradycyjną i komputerową. Utwórz stanowiska
komputerowe do samodzielnego korzystania
z bazy danych.

Od chwili funkcjonowania programu należy:
• wprowadzać opisy bibliograficzne z podaniem
ISBN;
• naklejać na każdej pozycji nalepkę z kodem
kreskowym i wczytywać go do komputera;
• dokonać ponownej klasyfikacji zbiorów w związku
ze zmianami w UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej);

Elżbieta Wasiak
specjalista w zakresie instytucji kultury

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza
– 6 przykładów z praktyki
Od 1 września 2018 roku w awansie zaczęło obowiązywać wiele zmian, które
dotknęły także nauczycieli bibliotekarzy. Na prośbę naszych Czytelników
przypominamy je raz jeszcze.
Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli bibliotekarzy nie odbiega od zasad dotyczących wszystkich
innych nauczycieli, z uwzględnieniem specyfiki

pracy bibliotekarzy szkolnych jako pracownika
pedagogicznego, ale nie „tablicowego”.

Najważniejsze zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 2018 r.
Lp.

1.

Przed zmianą
Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia
awansu zawodowego było spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1–3,
zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:
1) w przypadku nauczyciela stażysty – uzyskanie akceptacji
komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;
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Po zmianie

Podstawa
prawna

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego
stopnia awansu zawodowego jest spełnienie
wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, odbycie stażu, art. 9b
z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1–3, zakończonego co ust. 1 KN
najmniej dobrą oceną pracy, oraz:
1) w przypadku nauczyciela stażysty – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2) w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie 2) w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie
egzaminu przed komisją egzaminacyjną;
egzaminu przed komisją egzaminacyjną;
3) w przypadku nauczyciela mianowanego – uzyskanie 3) w przypadku nauczyciela mianowanego – uzyakceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy
skanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokodorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej
naniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela
rozmowie.
i przeprowadzonej rozmowie.
Komentarz Rozmowa kwalifikacyjna na stopień awansu nauczyciela kontraktowego została zastąpiona egzaminem
kwalifikacyjnym. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego zamiast pozytywnej oceny
dorobku zawodowego jest co najmniej dobra ocena pracy.
Staż trwa w przypadku ubiegania się o awans na
Staż trwa w przypadku ubiegania się o awans na stoart. 9c
stopień nauczyciela kontraktowego – rok i 9 miepień nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy.
ust. 1 KN
sięcy.
Komentarz Wydłużony został staż na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy. Z osobą
posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w szkole, stosunek pracy powinien być nawiązywany na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący 2 lata szkolne w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania
awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.
Zadaniem opiekuna stażu, jest udzielanie nauczyZadaniem opiekuna stażu było, udzielanie nauczyciecielowi pomocy, w szczególności w przygotolowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i reaart. 9c
waniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju
lizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego
zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie opi- ust. 5 KN
nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku
nii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres
zawodowego nauczyciela za okres stażu.
stażu.
Komentarz Opiekun stażu zamiast projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ma obowiązek
opracowania opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.
Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres
stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od
art. 9c
dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust.
ust. 6 KN
3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju
zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:
1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii
rady rodziców;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
Komentarz Zapis ten został uchylony.
Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terart. 9c
minie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokoust. 7 KN
nywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
Komentarz Zapis ten został uchylony.
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być
pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na
art. 9c
piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwoust. 8 KN
ści wniesienia odwołania.
Komentarz Zapis ten został uchylony.
Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy
odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ
art. 9c
sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie
ust. 9 KN
w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
Komentarz Zapis ten został uchylony.
W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena
art. 9c
dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek
ust. 11 KN
nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.
Komentarz Zapis ten został uchylony.

Masz pytanie z zakresu zarządzania biblioteką?
Zapytaj ekspertów na redakcja@nowoczesnabiblioteka.pl
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wego, ustalając z opiekunem stażu lub dyrektorem
zaproponowane rozwiązania i pomysły.

Przykład 1

Na podstawie § 6 rozporządzenia MEN z 26 lipca
2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela
kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły. Bibliotekarze zwykle nie realizują
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nie wypełniają
więc dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen ani innej
dokumentacji przebiegu nauczania. Aby dokładnie zapoznać się ze sposobem ich prowadzenia,
bibliotekarz może zaproponować pełnienie funkcji
zastępcy wychowawcy (wychowawcy wspomagającego). Pomoc wychowawcy pozwoli poznać tę
część organizacji szkoły od strony praktycznej.

Przykład 4

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem lokalnym. W celu
spełnienia tego wymagania bibliotekarz może
włączyć się w wiele zadań statutowych szkoły, np.
w wolontariat.

Przykład 5

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego w okresie
odbywania stażu powinien doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
uczniów szczególnie uzdolnionych. Praca bibliotekarza umożliwia tego typu działania poprzez
pomoc w korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych,
centrum multimedialnego, np. podczas przygotowań do konkursów i olimpiad, w rozwijaniu
uzdolnień, atakże w celu uzupełnienia braków.

Przykład 2

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na
stopień nauczyciela kontraktowego w okresie
odbywania stażu powinien prowadzić zajęcia
w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora
szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny
w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której
obecności zajęcia zostały przeprowadzone. Do
tego celu można zaplanować zajęcia dla uczniów
z zakresu zajęć bibliotecznych, ale obserwacji
mogą też być poddane konkursy czy uroczystości
organizowane przez bibliotekarza.

Przykład 6

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na
stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie
odbywania stażu powinien realizować zadania
służące podniesieniu jakości pracy szkoły. W tym
celu warto zaplanować ciekawe pomysły do wdrożenia podczas stażu, np. działania innowacyjne,
eksperymentalne, prowadzenie koła zainteresowań lub konkursu.

Przykład 3

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien uczestniczyć w doskonaleniu
zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia
metod i form pracy. W tym celu bibliotekarz
powinien znaleźć odpowiednie dla swojego stanowiska formy doskonalenia.

Michał Kowalski
radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego

Podstawa prawna

Nie ma oddzielnych procedur uzyskiwania awansu
zawodowego przez bibliotekarzy, dlatego też warto
dobrze się do niej przygotować poprzez dokładną
analizę wymagań, które mogą być trudniejsze do
spełnienia z racji specyfiki pracy. Należy to zrobić
już na etapie tworzenia planu rozwoju zawodo-
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ffRozporządzenie ministra edukacji narodowej z 26 lipca
2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574).
ffUstawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967).
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Jak korzystać z utworów osieroconych
Realizując misję instytucji kultury, nieraz mamy do czynienia z sytuacją, w której
chcemy szerzej wypromować wśród publiczności dany utwór. Nierzadko jednak,
zwłaszcza w przypadku utworów wartościowych, lecz mało popularnych, napotykamy
problemy formalne.
Co do zasady nie możemy zwielokrotniać ani udostępniać publicznie, np. w Internecie, takich utworów bez zgody osób uprawnionych z tytułu praw
autorskich. Jeżeli osoby te nie żyją lub nie mają
spadkobierców lub w ogóle ich nie można ustalić
lub odnaleźć, popularyzacja danego utworu może
nie dojść do skutku. Przepisy dotyczące utworów
osieroconych mają jednak na celu ułatwić instytucjom kultury ich zwielokrotnianie i digitalizację.
W praktyce nieraz zachodziła sytuacja, w której dany
utwór (np. film, piosenka, książka) zaczął cieszyć
się po latach niespodziewanym zainteresowaniem.
Alternatywnie, na popularyzacji danego utworu
może zależeć konkretnej instytucji, której pracownicy uznają, że utwór powinien zostać zaprezentowany szerszej publiczności, z uwagi choćby na
jego walory artystyczne, wizualne lub historyczne.
Jeżeli dana instytucja zamierza powielić egzemplarze takiego utworu lub udostępnić jego całość lub
fragment w Internecie, wówczas co do zasady musi
mieć na to zgodę osób uprawnionych. Przepisy
o utworach osieroconych stosujemy wówczas, gdy
takich osób nie można znaleźć.
Tym samym, jeżeli chodzi o unikatowe, nietypowe,
zapomniane lub dawne utwory, instytucja kultury,
popularyzując je, zwiększa swoją atrakcyjność
w oczach publiczności, zwłaszcza w kontekście:
• „gadżetomanii”, kiedy to ludziom zależy, aby ujrzeć
z bliska przynajmniej kopię danego utworu lub
• cyfryzacji codziennego życia, kiedy to potencjalna publiczność często wybiera Internet jako
główne źródło dostępu do dorobku kulturalnego.

Przykład

Filmoteka Narodowa rozpoczęła w 2016 r.
poszukiwania osób uprawnionych do przedwojennego filmu „Ada, to nie wypada”. Poszukiwania miały potwierdzić, że osoby te nie
żyją, a spadkobierców nie można znaleźć, co
prowadziłoby do uznania ww. filmu za utwór
osierocony, a następnie do zdigitalizowania go
i opublikowania w Internecie (źródło: gazetaprawna.pl);
Podobna sytuacja może zajść, gdy:
• muzeum posiada zbiory wartościowych czasopism z początku XX wieku i chce zorganizować wystawę, której częścią będzie
udostępnienie ich kopii publiczności;
• publiczna rozgłośnia radiowa (lub inny podmiot, który prowadzi działalność kulturalną
związaną z gromadzeniem, ochroną i upowszechnianiem zbiorów dziedzictwa filmowego lub fonograficznego) posiada płytę
winylową z nagraniami Mazurów z lat 30.
XX wieku i zamierza skopiować tę płytę,
a także udostępnić jej fragment w Internecie.
nych (dalej zwanej również prawem autorskim),
biblioteki, muzea oraz archiwa mogą:
1) użyczać, w zakresie swoich zadań statutowych,
egzemplarze utworów rozpowszechnionych,
2) zwielokrotniać utwory znajdujące się we własnych zbiorach w celu uzupełnienia, zachowania
lub ochrony tych zbiorów,
3) udostępniać zbiory do celów badawczych lub
poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu
informatycznego (terminali) znajdujących się na
terenie tych jednostek
– jeżeli czynności te nie są dokonywane w celu
osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści
majątkowej.
Zwielokrotnianie nie może prowadzić do zwiększenia liczby egzemplarzy utworów i powiększenia

Prawo dozwolonego użytku
w przypadku bibliotek, archiwów
i muzeów
Warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy dozwolonym użytkiem przysługującym niektórym instytucjom kultury a dozwolonym użytkiem utworów
osieroconych. W pierwszym przypadku, zgodnie z art.
28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-

Masz pytanie z zakresu zarządzania biblioteką?
Zapytaj ekspertów na redakcja@nowoczesnabiblioteka.pl
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zbiorów, odpowiednio użyczanych i udostępnianych
na podstawie pkt 1 i 3. Wyjątek stanowi sytuacja,
w której udostępnianie w określony w nim sposób
następuje na podstawie uprzednio zawartej umowy
z uprawnionym.

wszechnianie zbiorów dziedzictwa filmowego
lub fonograficznego;
• publicznym organizacjom radiowym i telewizyjnym (tylko w stosunku do utworów audiowizualnych, utworów włączonych do utworów
audiowizualnych lub utworów utrwalonych na
fonogramach, które zostały wytworzone przez
te organizacje, na ich zamówienie lub zlecenie,
albo w koprodukcji z nimi, przed 1 stycznia
2003 r., w celu nabycia przez te organizacje praw
wyłącznych);
• archiwom, instytucjom oświatowym, uczelniom,
instytutom badawczym prowadzącym działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z 30
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 736) oraz
• instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk
prowadzącym działalność, o której mowa w art. 50
ust. 4 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1475).
Z utworów osieroconych ww. podmioty mogą korzystać w celu realizacji statutowych zadań służących
interesowi publicznemu, a w szczególności zachowania, odnawiania i udostępniania w celach kulturalnych i edukacyjnych utworów znajdujących się
w ich zbiorach.

Kiedy zatem biblioteki, muzea i archiwa będą stosować przepisy o utworach osieroconych (tj. art.
355–359 prawa autorskiego)? W przypadku, gdy
powyższe instytucje chcą:
• zwielokrotnić egzemplarze utworu w celach innych
niż uzupełnienie, zachowanie lub ochrona zbiorów (np. w celu udostępnienia kopii szerszej
publiczności) lub
• udostępnić te utwory (lub ich fragmenty) w Internecie w taki sposób, aby każdy miał do nich
dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie (a więc w szerszym zakresie niż za pośrednictwem terminali znajdujących się na terenie
tych jednostek).
Jednocześnie – w sytuacjach opisanych powyżej –
przepisy o utworach osieroconych stosujemy, gdy
podmioty te nie mogą uzyskać praw do podjęcia
tych czynności z uwagi na niemożność ustalenia
osoby uprawnionej do danych utworów w zakresie ww. czynności dotyczących zwielokrotniania
i udostępniania (dalej: uprawniony).

Kto może korzystać z utworów
osieroconych

WAŻNE w każdej bibliotece
Jeżeli dana instytucja kultury zamierza korzystać z utworów osieroconych w zakresie ich
zwielokrotniania i udostępniania w Internecie, powinna posiadać lub umieścić w statucie zapisy świadczące o tym, że do jej zadań
należy gromadzenie, ochrona i upowszechnianie zbiorów dziedzictwa filmowego lub
fonograficznego.

Przepisy o utworach osieroconych zostały wprowadzone do prawa autorskiego pod wpływem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE
(Dz. UE L 299/5), która zapewnia transgraniczny
dostęp do tego typu utworów.
Jak wyżej wspomniano, korzystanie z utworów osieroconych polegać może na ich:
• zwielokrotnianiu lub
• udostępnianiu ich publicznie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (czyli np. poprzez ich
publikację w Internecie).

Z kolei, zgodnie z prawem autorskim, definicję
utworu osieroconego spełnia utwór, który:
• znajduje się w zbiorach wymienionych powyżej
podmiotów i jednocześnie
• pomimo przeprowadzenia poszukiwań nie zostali
ustaleni lub odnalezieni uprawnieni którym
przysługują autorskie prawa majątkowe do tego
utworu w zakresie następujących pól eksploatacji: zwielokrotnianie oraz udostępnianie publicznie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym (np. przez Internet).

Prawo do korzystania z utworów osieroconych przysługuje następującym podmiotom (dalej zwanym
również korzystającymi):
• bibliotekom;
• muzeom;
• innym instytucjom kultury, których statutowym zadaniem jest gromadzenie, ochrona i upo-

kwiecień 2019

10

wydanie online czytaj na
www.nowoczesnabiblioteka.pl

PRAWO AUTORSKIE
• nie można naruszać normalnego korzystania
z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.
Jeżeli uprawnionych, którym przysługują wspomniane
autorskie prawa majątkowe do utworu osieroconego,
jest więcej niż jeden, utwór ten uważa się za osierocony w odniesieniu do praw tych uprawnionych,
którzy nie zostali ustaleni lub odnalezieni mimo
przeprowadzenia poszukiwań. Wówczas można
korzystać z takiego utworu jako z osieroconego pod
warunkiem uzyskania zgody pozostałych znanych
i odnalezionych uprawnionych.

WAŻNE w każdej bibliotece

Katalog utworów osieroconych jest przez prawo
autorskie ograniczony. Za takie utwory mogą
być uznane utwory:
• opublikowane w książkach, dziennikach,
czasopismach lub innych formach publikacji
drukiem (np. artykuł, powieść w odcinkach);
• audiowizualne (np. film), a także utwory
zamówione lub włączone do utworów audiowizualnych lub utrwalone na wideogramach,
w zakresie korzystania z utworu audiowizualnego lub wideogramu jako całości;
• utrwalone na fonogramach (np. utwór na
płycie analogowej).

Poszukiwanie uprawnionych

Przed rozpoczęciem eksploatacji utworu, który może
być uznany za osierocony, należy przeprowadzić
w sposób staranny i w dobrej wierze poszukiwania
każdego z uprawnionych. W szczególności należy
sprawdzić informacje na temat tych uprawnionych
w źródłach odpowiednich dla poszczególnych kategorii utworów (np. w przypadku utworów muzycznych:
m.in. na stronie ZAiKS www.zaiks.org.pl – zakładki
ZAiKS Online/Katalog utworów muzycznych).

Prawo do korzystania z utworów osieroconych przysługuje w stosunku do utworów, które:
• zostały opublikowane (utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy
został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie) lub nie
zostały opublikowane, lecz zostały nadane po
raz pierwszy na terytorium Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej,
prowadzonej w sposób bezprzewodowy lub
w sposób przewodowy);
• nie zostały opublikowane ani nadane, lecz:
a) za zezwoleniem uprawnionych, którym przysługiwały autorskie prawa majątkowe do tych
utworów w zakresie wspomnianego zwielokrotniania i udostępniania, utwory te zostały publicznie udostępnione przez podmiot korzystający;
b) można zakładać, że obecnie uprawnieni nie
sprzeciwiliby się takiemu korzystaniu.

Gdzie szukać uprawnionych
Utwór

Wszystkie
utwory, które
mogą być
uznane za osierocone

Utwór audiowizualny

WAŻNE w każdej bibliotece

Utwór nieopublikowany
lub nienadany,
z którego można
korzystać na
warunkach określonych w art.
355 ust. 4 prawa
autorskiego

Instytucja kultury może uzyskiwać przychody
z korzystania z utworów osieroconych, jeśli
zostaną one przeznaczone na pokrycie bezpośrednich kosztów digitalizacji i publicznego ich
udostępniania.
Wreszcie, korzystając z tego typu utworów:
• należy wymienić imię i nazwisko twórcy oraz
źródło (podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości);

Masz pytanie z zakresu zarządzania biblioteką?
Zapytaj ekspertów na redakcja@nowoczesnabiblioteka.pl

Miejsce poszukiwań

• Państwo członkowskie UE lub
• państwo członkowskie EFTA –
strona umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym
– w którym utwór został po raz
pierwszy opublikowany, a w przypadku braku publikacji – po raz
pierwszy nadany
Dodatkowe miejsca poszukiwań:
• państwo członkowskie UE lub
• państwo członkowskie EFTA –
strona umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym
– w którym producent ma siedzibę lub miejsce zwykłego
pobytu
• Państwo członkowskie UE lub
• państwo członkowskie EFTA –
strona umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym
– w którym siedzibę ma podmiot,
który udostępnił utwór publicznie

Poszukiwania możemy też zlecić osobie trzeciej,
w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi.
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Pamiętaj, że musisz przechowywać wszelką dokumentację związaną z poszukiwaniami uprawnionych do utworów osieroconych.
Jeżeli w toku poszukiwań ustalisz, że informacje na
temat uprawnionych mogą znajdować się w innych
państwach niż te, które pierwotnie stanowiły miejsca poszukiwań, sprawdź stosowne informacje
w odpowiednich źródłach w tych innych państwach.
Przy pozyskiwaniu praw do korzystania z utworów
osieroconych nie możemy stosować art. 8 ust. 3 prawa
autorskiego, który dopuszcza, aby twórcę w wykonywaniu prawa autorskiego zastępował producent lub
wydawca (a w razie ich braku właściwa organizacja
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi), jeżeli
(i dopóki) nie ujawni on swego autorstwa. Poszukiwanie będzie uznane za starannie przeprowadzone
wobec utworów, które zostały wpisane jako utwory
osierocone w bazie utworów osieroconych.

upływu tego terminu. Uprawniony może również żądać
od nas zapłaty godziwej rekompensaty za korzystanie
z jego utworu jako z utworu osieroconego. Wysokość
tej rekompensaty może uwzględniać:
• charakter i zakres korzystania z tego utworu;
• wysokość przychodów przeznaczonych na digitalizację i udostępnianie utworu oraz
• ewentualną szkodę, jaka została wyrządzona uprawnionemu w związku z korzystaniem z utworu.

Praktyczna rada
dla bibliotekarza
Możesz zwielokrotnić, zdigitalizować oraz opublikować w Internecie dany utwór, jeżeli osoby
uprawnione do takich czynności nie żyją lub nie
można ich odnaleźć. Przed podjęciem stosownych działań:
• dostosuj statut, tak aby eksploatacja takich
utworów była zgodna z celami działalności
opisanymi w tym statucie;
• poszukaj osób uprawnionych z dochowaniem należytej staranności;
• w przypadku utworu osieroconego częściowo – zawrzyj odpowiednie umowy z tymi
uprawnionymi, których udało się znaleźć;
• złóż wniosek o wpis do bazy utworów osieroconych i zamieścić tam wymagane informacje.

Baza utworów osieroconych

Przed skorzystaniem z utworu osieroconego powinniśmy złożyć do ministra właściwego ds. kultury
i dziedzictwa narodowego (dalej: minister) wniosek o wpis do bazy utworów osieroconych (dalej:
baza). Jest to międzynarodowa baza prowadzona
przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.
Po zarejestrowaniu przez ministra w ww. bazie danych
podmiot korzystający powinien przekazać ministrowi
oraz zamieścić w tej bazie informacje na temat:
• swoich danych kontaktowych;
• wyników przeprowadzonych przez siebie starannych poszukiwań;
• sposobów korzystania przez siebie z utworów
osieroconych oraz
• zmian statusu utworu osieroconego.

Pamiętaj, że przychody z tytułu korzystania z utworów osieroconych pobierać można tylko wówczas,
gdy zostaną one przeznaczone na pokrycie bezpośrednich kosztów ich digitalizacji i publicznego
udostępniania.

Zmiana statusu utworu osieroconego

Uprawniony, który np. się odnajdzie, może żądać
od nas lub naszego następcy prawnego stwierdzenia
wygaśnięcia statusu utworu osieroconego w zakresie, w jakim wykaże on przysługujące mu prawa do
takiego utworu. Wówczas będziemy zobowiązani do
dokonania odpowiedniej wzmianki w bazie danych.
Nie będziemy również mogli korzystać z utworu
osieroconego w zakresie praw danego uprawnionego
oraz w zakresie zamieszczenia informacji na ten temat
w bazie danych. Jeżeli nie uwzględnimy powyższego
żądania uprawnionego, który wykaże przysługujące mu
prawa do utworu osieroconego w terminie miesiąca
od dnia jego doręczenia, wówczas dopuszczalność
korzystania przez nas z tego utworu ustaje z dniem
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Maciej Lipka
specjalista w zakresie instytucji kultury

Podstawa prawna

ffArt. 8 ust. 3, art. 355–359 ustawy z 4 lutego 1994 r. o pra-

wie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U.
z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
ffRozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 23 października 2015 r. w sprawie wykazu
źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach
starannych poszukiwań uprawnionych do utworów
i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być
uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania
informacji o wynikach starannych poszukiwań (tekst
jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1823).
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„Stać nas na to!” – Ożarów Mazowiecki
będzie miał nowoczesne centrum kultury
z biblioteką
W dniu 21 listopada 2018 r. miałam okazję uczestniczyć w konferencji „Nowe życie
biblioteki w naszym mieście”, która odbyła się w Ożarowie Mazowieckim, w Hotelu
Mazurkas. Było to zwieńczenie hucznych obchodów 70-lecia Biblioteki Publicznej,
a zarazem świetna promocja pomysłu budowy nowoczesnego gmachu, które spełniałby
potrzeby kulturalne lokalnej społeczności.
Włodarze gminy Ożarów Mazowiecki przymierzają
się do budowy nowoczesnego centrum kultury, którego częścią ma być biblioteka. Obecna siedziba nie
jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
ma mało miejsca i jako poddasze szkoły nigdy nie
była projektowana, aby trzymać tu książki. Tak
naprawdę ożarowska biblioteka nigdy nie miała
siedziby z prawdziwego zdarzenia. Dawno temu
mieściła się w piwnicach siedziby gminnej rady
narodowej, potem w starym „Młynie”, przy stołówce
zakładowej Huty Ożarów Mazowiecki, wreszcie
w prywatnej kamienicy. Od wielu lat biblioteka
znajduje się na poddaszu szkoły.

Na konferencji wystąpiło wielu profesjonalnych
prelegentów. Byli to m.in. przedstawiciele wzorcowych bibliotek – Elżbieta Kampa Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu,
Leszek Palus Dyrektor Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI
im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu oraz Mariusz
Hybiak z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Floriana Ceynowy w Rumi.

Przygotowania do konferencji
trwały cały rok

W kampanię społeczną zaangażowani byli nie
tylko bibliotekarze, ale także sami mieszkańcy.
Załoga biblioteki publicznej buduje stronę www.
wizjananowelata.pl, która jest ciekawą platformą
komunikacji z mieszkańcami. Dla dzieci przygotowano specjalny konkurs „Biblioteka moich marzeń”.
W tym samym czasie bibliotekarze organizują
mobilną wystawę na siedmiu planszach wielkości
A0, na której pokazane są wnętrza bibliotek w Polsce
– Rumia, Oświęcim, Morąg, Opole, Sopot, a także
hiszpańska Girona. Wystawa nosi tytuł „Stać nas
na to!”. Plansze pojawiają się w mieście wczesną
wiosną i co miesiąc zmieniają swoje miejsce.
Konferencję rozpoczął Jacek Królikowski – wiceprezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, opowiadając o wyzwaniach stojących
przed nowoczesną biblioteką. Zwrócił uwagę, że
biblioteka przyczynia się w dużej mierze do rozwoju lokalnego, zapobiegając ucieczkom młodych
ludzi do większych miast.

Masz pytanie z zakresu zarządzania biblioteką?
Zapytaj ekspertów na redakcja@nowoczesnabiblioteka.pl

Po prezentacjach wystąpił Burmistrz Ożarowa
Mazowieckiego – Paweł Kanclerz. W krótkim
przemówieniu przedstawił wizję planowanego
Centrum Kultury, w którego strukturach ma się
znaleźć biblioteka.

Ciekawym pomysłem były
warsztaty

Kolejnym punktem programu były warsztaty dotyczące zagadnień potrzeb (obecnych i przyszłych)
użytkowników bibliotek, wnętrz i funkcji nowoczesnych bibliotek, miejsca biblioteki i jej filii w życiu
miasta oraz zawodu bibliotekarza. Warsztaty prowadzili doświadczeni bibliotekarze, trenerzy, specjaliści: Joanna Potęga i Katarzyna Urbanowicz,
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Lena Rogowska-Lewandowska, Martyna Woropińska oraz Jacek Królikowski. Każdy uczestnik
warsztatów mógł się wypowiedzieć, jak wyobraża
sobie nowoczesną bibliotekę.

Sam pomysł na twórcze obchody docenili w listach
skierowanych na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Paderewskiej – Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz
Makowski i Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.
Podczas jubileuszu nie mogło zabraknąć także
przemówienia Pani Dyrektor Elżbiety Paderewskiej, ilustrowanego zdjęciami m.in. ze starych kronik, a poświęconego historii Biblioteki Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim i tułaczce księgozbiorów.
Mnie bardzo wzruszyło wspomnienie nieżyjących
już bibliotekarzy ożarowskich, którzy z ogromnym
zaangażowaniem pracowali często kilkadziesiąt lat
w bardzo trudnych warunkach lokalowych.

Z konferencji zapamiętam przede wszystkim ogromną
życzliwość i chęć pomocy w środowisku, zaproszenia do wizyt w bibliotekach publicznych i dobre
rady, jak rozmawiać z decydentami, aby stworzyć
bibliotekę wymarzoną przez czytelników. Zachwycił
mnie zgrany zespół biblioteki publicznej w Ożarowie Mazowieckim. I życzę zarówno całej załodze,
jak i mieszkańcom, aby znalazły się pieniądze na
nowy gmach. Pamiętajmy również, że dla władz
samorządowych nowoczesna instytucja kultury jest
świetnym sposobem promocji całej gminy.

Podsumowanie pomysłów wypracowanych podczas
4 warsztatów przyniosło ciekawe wnioski i rady
dla bibliotekarzy z całej Polski. Pojawiły się wśród
nich postulaty ciekawych rozwiązań architektonicznych, nowych zbiorów i usług w placówkach oraz
budowania bibliotek w nieszablonowych miejscach.
Prace grup symbolicznie – jako
wkład w budowę
przyszłej biblioteki
– zostały złożone
na ręce Zastępcy
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Elżbiety
Ja s t r z ę b s k i e j Jóźwiak oraz radnego-elekta Rady
Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Michała
Kanclerza.
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Jak krok po kroku poprawić regulamin
wynagradzania, który zawiera błędy
Poniżej znajdziesz przykład regulaminu wynagradzania, który wymaga całkowitego
przeredagowania i uzupełnienia. Przedstawiony projekt jest niepełny i w wielu
wypadkach – niewłaściwie zredagowany. Zwróć uwagę zwłaszcza na poprawność
językową i konsekwentne stosowanie różnych sformułowań, zwłaszcza definicji
składników płacowych.
Regulamin wynagradzania, którego wiele zapisów wymaga poprawy
Regulamin wynagradzania pracowników gminnej biblioteki publicznej
w ......................
Na podstawie art. 31d ust. 1 ustawy rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1798),
wprowadza się następujące zasady wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w ....:
§ 1. Regulamin określa warunki ustalania:
Prawa do:
a) wynagrodzenia zasadniczego;
b) dodatku za wieloletnią pracę;
c) nagrody jubileuszowej;
d) premii;
e) jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
z tytułu niezdolności do pracy;
f) nagrody okolicznościowej.
Wysokości:
a) dodatku funkcyjnego.
§ 2. Wynagrodzenie otrzymywane za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od
najniższego określonego przez Radę Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 2
ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz.
2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). Załącznik nr 1 (Tabela stanowiska pracy, wynagrodzenia zasadnicze).
§ 3. Warunki ustalenia prawa pracownika do dodatku za wieloletnią pracę:
1) Udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia w aktach osobowych pracownika.
2) Pracownikom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę zwany „dodatkiem za wysługę lat” w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy
następny rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy.
3) Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, przy obliczaniu
okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę uwzględnia się korzystniejszy
dla pracownika okres zatrudnienia.
4) Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie
oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5) Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
a) Począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu
miesiąca;
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b) Za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego.
a) dodatek funkcyjny przysługuje za kierowanie grupą pracowników
§ 4. Pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
a) 75% miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy;
b) 100% miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy;
c) 150% miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy;
d) 200% miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy;
e) 300% miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy.
1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się lata pracy jak do dodatku za
wysługę lat.
2. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w określonej wysokości w dniu upływu okresu
uprawniającego do tej nagrody.
3. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, przy obliczaniu
okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody jubileuszowej uwzględnia się korzystniejszy dla
pracownika okres zatrudnienia.
4. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi
w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie
przysługujące mu w dniu wypłaty.
5. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze
czasu pracy niż w dniu wypłaty nagrody, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do tej nagrody.
6. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do
pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy,
licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
§ 5. W ramach środków na wynagrodzenia osobowe tworzony jest fundusz premiowy zgodnie z Regulaminem Premiowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w ..., który stanowi Załącznik nr 2 Regulamin Premiowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w ......
§ 6. Pracownikom przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
1. Warunkiem ustalenia prawa pracownika do jednorazowej odprawy pieniężnej jest udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia w aktach osobowych.
2. Pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
• 1-miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat,
• 2-miesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
• 3-miesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat,
• 6-miesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 30 lat.
3. Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy
ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę.
4. Jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy. Pracownik, który otrzymał odprawę,
nie może ponownie nabyć do niej prawa.
§ 7. W ramach posiadanych środków tworzy się fundusz nagród okolicznościowych w wysokości do
3% wynagrodzeń osobowych.
§ 8. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy
określonego w umowie o pracę.
§ 9. Należności pracowników z tytułu podróży służbowych regulują ogólnie obowiązujące przepisy
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prawne, w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu
podróży służbowych na obszarze kraju – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej (na podst.
art. 77 pkt 2 Kodeksu pracy).
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu pracy.
§ 11. Pracodawca zawiadamia pracowników o wejściu w życie Regulaminu Wynagradzania poprzez
pisemne potwierdzenie pracowników o zapoznaniu się z regulaminem.
§ 12. Regulamin niniejszy został ustalony i może być zmieniony przez Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w ............................
§ 13. Regulamin wchodzi a życie z dniem ...... 2017 r.
Jeżeli instytucja kultury wprowadzi regulamin
wynagradzania określający inaczej poszczególne
składniki wynagradzania i zasady ich wypłaty, to
obowiązuje ją w pierwszej kolejności regulamin,
a nie przepisy rozporządzenia czy ustawy.
Jednakże mimo obowiązywania w pierwszej kolejności regulaminu wynagradzania nadal należy
regulacje tego aktu oceniać, uwzględniając zasadę
uprzywilejowania pracownika, wynikającą z art. 9
§ 2 kp. Zgodnie bowiem z tym przepisem postanowienia regulaminu wynagradzania nie mogą być
mniej korzystne dla pracowników niż inne przepisy
prawa pracy, od treści tego aktu nie mogą zaś być
mniej korzystne postanowienia umów o pracę lub
innych aktów stanowiących podstawę nawiązania
stosunku pracy.
Oznacza to, że przepisy regulaminu powinny
uwzględniać następujące składniki wynagrodzenia, określone w art. 31 uodk:
1) wynagrodzenie zasadniczego przewidziane dla
danego stanowiska pracy,
2) dodatek za wieloletnią pracę (dodatek stażowy),
3) dodatek funkcyjny (dla pracowników pełniących
funkcje kierownicze).
Jako składniki fakultatywne zostały wymienione
w art. 31 ust. 4–5 uodk:
1) dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań,
na okres wykonywania tych zadań albo za pracę
w szczególnych warunkach lub w szczególnym
charakterze,
2) nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia
w pracy.

płacowe, tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek
stażowy i dodatek funkcyjny.

Pozostałe składniki wynagrodzenia (dodatki innego
rodzaju, premie itp.) nie muszą być wprowadzone.
Zasadniczo treść regulaminu wynagradzania powinna
odpowiadać regulacjom uodk. Na to początkowo
wskazuje § 1 regulaminu, gdyż znalazły tam swoje
uregulowanie wszystkie obligatoryjne składniki

Wynagrodzenie zasadnicze
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Przepisy regulaminowe powinny uwzględnić
także pozapłacowe świadczenia pieniężne, ustalone ustawowo w art. 31c uodk – tj. odprawę
emerytalno-rentową, oraz w art. 31b uodk – tj.
nagrodę jubileuszową. Z tym że biblioteka, jako
„zwykła” instytucja kultury, powinna stosować
zasady określone dla nagród jubileuszowych
pracowników instytucji kultury innych niż
instytucje artystyczne (czyli stosować zasady
określone w art. 31b ust. 3–6 uodk).
Dlatego też nie trzeba wprowadzać do regulaminu wynagradzania szczegółowych przepisów
o dodatkowym wynagrodzeniu dla pracowników artystycznych określonym w art. 31a
uodk. Biblioteka nie jest bowiem instytucją
artystyczną i zasadniczo nie zatrudnia tego
typu pracowników.
Niestety przepis ten jest skonstruowany niezgodnie z zasadami systematyki aktów prawnych. Jeżeli
bowiem wprowadza się podział paragrafu na
ustępy, to ustępy należy podzielić na punkty,
a dopiero punkty na litery (§ 56 Zasad techniki
prawodawczej – załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. z 2016 r.
poz. 283).
W odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego
wątpliwości budzi § 2 regulaminu.
1) Pozostawienie w tym paragrafie sformułowania
„wynagrodzenie” może spowodować problemy
interpretacyjne. Nie wiadomo do końca bowiem,

17

kwiecień 2019

PRAWO PRACY
§...
1. Pracownikom biblioteki przysługuje dodatek
za wieloletnią pracę w wysokości określonej
w przepisach art. 31 ust. 2 i 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Wypłata dodatku za wieloletnią pracę następuje
na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników
instytucji kultury.

o jakie wynagrodzenie chodzi. Należy więc tę
kwestię doprecyzować, wpisując do tego § 2
określenie „wynagrodzenie miesięczne”.
2) Określenie „najniższe wynagrodzenie” jest w tym
kontekście nieprawidłowe, gdyż ustawowym
określeniem jest wynagrodzenie minimalne za
pracę, takiego też sformułowania należy używać.
3) Wynagrodzenie minimalne obowiązuje też pracowników niepełnoetatowych, zgodnie bowiem
z art. 8 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli pracownik jest zatrudniony
w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy,
wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się
w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy
przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na
podstawie niniejszej ustawy. Odniesienie się w § 2
tylko do pełnoetatowych pracowników jest więc
nieprawidłowe i może naruszać cyt. ustawę.
4) Zdanie 2 opisywanego § 2 regulaminu jest niejasne – nie wiadomo, do jakiego załącznika się
odnosi, brak tego załącznika w materiałach nie
pozwala na ocenę ustaleń co do wynagrodzenia
zasadniczego. Problemem jest też składnia tego
zdania, które wygląda na „wtrącone” do § 2, bez
związku z zasadniczą treścią przepisu.

Dodatek funkcyjny

W zakresie dodatku funkcyjnego należy zauważyć
zasadniczy błąd – przepis nie posiada numeracji,
nie jest oznaczony jako kolejny paragraf. Należy
to koniecznie zmienić, gdyż zaburza to systematykę
aktu prawnego jakim jest regulamin wynagradzania. Następny § 4 odnosi się już do nagrody jubileuszowej. Ponadto przepis ten jest sformułowany
lakonicznie, nie wskazując o jakie stanowiska chodzi, nie odnosi się nawet do tabeli zaszeregowań,
którą wskazano (raczej pobieżnie) w § 2. Punkt a)
tego paragrafu łamie systematykę przepisu (litery
stanową bowiem kolejny, 4 stopień wypunktowania w aktach normatywnych rangi podustawowej
po paragrafach, ustępach i punktach) i sprawia
wrażenie dość przypadkowo przeniesionego ze
zdania drugiego art. 31 ust. 1 uodk.

Dodatek stażowy

Nagrody jubileuszowe

W zakresie dodatku stażowego zwróćmy uwagę
w § 3 na następujące kwestie:
1) Zbędne jest wprowadzanie dodatkowych określeń niż ustawowe, toteż nie należy wprowadzać
określenia „dodatek za wysługę lat” (wprowadzony w § 3 ust. 2 regulaminu), ale poprzestać
na ustawowym określeniu „dodatek za wieloletnią pracę”.
2) Przepis § 3 regulaminu stanowi w istocie powtórzenie regulacji § 2 RWIK, co przy braku odniesienia
się do treści art. 31 ust. 2 i 3 uodk określającego podstawowe zasady ustalania wysokości
dodatku stażowego powoduje, że uregulowanie
tego dodatku w regulaminie jest niepełne; należy
więc rozważyć dwa rozwiązania:
1) powtórzenie regulacji art. 31 ust. 2–3 uodk, czyli
przeniesienie ich do regulaminu, albo
2) skreślenie § 3 w obecnym brzmieniu i wprowadzenie zamiast niego przepisu odwołującego się
wyłącznie do przepisów ustawowych i rozporządzenia, bez ich powtarzania np. w poniższy
sposób:
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Przepis (obecny § 4 regulaminu) dotyczący nagród
jubileuszowych wymaga całkowitego przeredagowania z uwzględnieniem całości regulacji art.
31b ust. 3–6 uodk oraz § 4 RWIK. Systematyka jest
nieprawidłowa, a znaczna część przepisu stanowi
przeniesienie tylko fragmentów § 4 (konkretnie ust.
3–6 oraz 8) RWIK, ale z pominięciem – z niewiadomych powodów – pozostałych ustępów § 4 RWIK.
Ewentualnie możliwe jest odesłanie do przepisów
ustawowych i podustawowych – analogicznie jak
w przypadku dodatku stażowego.

Zasady premiowania

Zasady premiowania mogą stanowić odrębny akt
prawny, mający status analogiczny do regulaminu
wynagradzania, czyli będący aktem prawa pracy
w rozumieniu art. 9 kp (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 20 maja 2010 r., sygn.. akt
III APa 11/10). To samo dotyczy także regulaminu
premiowania wskazanego w § 5 regulaminu. Niestety występuje tu zasadnicza niespójność § 1 ust.
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1 ppkt d regulaminu z treścią przepisu. Regulamin
miał bowiem określać prawo do premii. Tymczasem w tym przepisie jest mowa tylko o funduszu
premiowym ustalonym w regulaminie premiowania. To oznacza, że zasady przyznawania i wypłat
premii są uregulowane nie w regulaminie wynagradzania ale w regulaminie premiowania. Należy
więc ten element uwzględnić we wspomnianym
§ 5 regulaminu wynagradzania, określając to np.
„zasady ustalania prawa do premii i jej wypłaty
określa Regulamin Premiowania...”

innego niż ustawowe sformułowania regulaminu
wynagradzania nie jest jasne, czym jest wymieniony
wyżej składnik płacowy i za co, w jaki sposób oraz
w jakiej wysokości będzie on wypłacany.
Wprowadzenie zasady proporcjonalnego ustalania
składników płacy do wymiaru etatu (§ 8 regulaminu
wynagradzania) jest dopuszczalne, jeśli praktyka
nie będzie dla pracowników dyskryminująca.
§ 9 regulaminu wynagradzania dotyczący należności za podróże służbowe jest źle zredagowany
i wymaga koniecznych poprawek ze względu na
błędy składniowe i językowe.
Przepis § 12 jest zbędny, kompetencje pracodawcy
w kwestii wprowadzania i zmian regulaminu wynagradzania określa bowiem wprost art. 772 § 4 kp.

Odprawa emerytalno-rentowa

Odprawa emerytalno-rentowa jest także obligatoryjnym świadczeniem pieniężnym wynikającym
z art. 31c uodk. Niestety przepis § 6 regulaminu
przenosi tylko niektóre zasady odnoszące się do
odpraw z ustawy, pomijając większą część regulacji
§ 5 RWIK za wyjątkiem ust. 5-6. Należy uwzględnić zatem całość regulacji uodk i RWIK dotyczącej
odpraw emerytalno-rentowych, albo odesłać bezpośrednio do tych przepisów – znów analogicznie
jak w przypadku dodatku stażowego.

Jak nie popełniać błędów w regulaminach, dowiesz
się na naszej konferencji – szczegóły poniżej.
Michał Culepa
specjalista w zakresie instytucji kultury

Nagrody okolicznościowe

Podstawa prawna

Regulamin wprowadza pojęcie „nagród okolicznościowych”, nie definiując ich, ani nie określając
nawet podstawowych zasad ich przyznawania,
poprzestając jedynie na stwierdzeniu, że tworzy
się fundusz nagród okolicznościowych. Artykuł
31 ust. 5 uodk określa możliwość wprowadzenia
nagród za szczególne osiągnięcia w pracy. Wobec

Masz pytanie z zakresu zarządzania biblioteką?
Zapytaj ekspertów na redakcja@nowoczesnabiblioteka.pl

ffArt. 31 i nast. ustawy z 25 października 1991 r. o orga-

nizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.).
ffRozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 2015 r. poz.
1798).
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Jak może wyglądać współpraca biblioteki
z uniwersytetem trzeciego wieku
W starzejącym się społeczeństwie coraz większym wyzwaniem jest zapewnienie
komfortu i możliwości aktywnego życia osobom po 60. roku życia. Rolę tę
spełniają świetnie uniwersytety trzeciego wieku, których zadaniem jest aktywizacja
intelektualna seniorów. Sprawdź, jak układa się ta współpraca w różnych bibliotekach.
Pomysł na tworzenie specjalnych placówek dydaktycznych kierowanych do osób starszych zrodził
się we Francji. Tam też w 1973 roku w Tuluzie
powstał pierwszy uniwersytet trzeciego wieku.
Polska była trzecim, po Francji i Belgii krajem,
w którym przyjął się ruch UTW. Już w 1975 roku
powstał w Warszawie pierwszy uniwersytet trzeciego wieku. Inicjatywa ta spotkała się z szerokim
odzewem, z roku na rok rosła liczba osób starszych
zainteresowanych taką formą aktywności. Szczególny rozkwit tej inicjatywy nastąpił po 2005 roku.
Obecnie w Polsce działa prawie 550 uniwersytetów trzeciego wieku, które oferują seniorom
coraz bardziej zróżnicowane oferty programowe.

scowościach są silnie związane z lokalnymi domami
kultury i bibliotekami. Uniwersytety trzeciego
wieku są finansowane ze składek członkowskich,
dotacji samorządowych, grantów i sponsoringu.

WAŻNE w każdej bibliotece
W działalności obydwu rodzajów UTW biblioteki odgrywają znaczącą, a często nawet najważniejszą rolę, udostępniając pomieszczenia,
sprzęt multimedialny, a często także współtworząc i współrealizując program.
W praktyce im mniejsza miejscowość, tym ściślejsza współpraca Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z lokalną biblioteką. Cele obydwu podmiotów są
przecież zbieżne – uczestnictwo społeczeństwa
w kulturze, integracja środowiska, poprawa jakości życia seniorów.

Model francuski i angielski

Uniwersytety według modelu francuskiego są ściśle
związane z ośrodkami akademickimi i cechuje je
wysoki poziom działalności dydaktycznej i naukowej.
Z kolei UTW według modelu brytyjskiego oparte
są na samokształceniu, bez wsparcia uczelni wyższych, za to często ze wsparciem lokalnych szkół
średnich, bibliotek i instytucji kultury.

Współpraca – krok po kroku

Wiele bibliotek współpracuje z UTW już od dawna.
Jest to współpraca przynosząca obopólne korzyści.
Jeśli w danej gminie/mieście działa uniwersytet
trzeciego wieku warto nawiązać z nim kontakt.
W tym celu należy:
• poznać specyfikę tej organizacji oraz osoby nią
kierujące,
• dokonać wspólnego określenia celu działań,
• dokonać wspólnej diagnozy sytuacji, potrzeb
i zasobów,
• stworzyć plan/ harmonogram wspólnego działania (co, kto, kiedy, gdzie, jak?).

WAŻNE w każdej bibliotece
Inicjatorami powstawania UTW są osoby prywatne, a także uczelnie, samorządy, domy kultury i biblioteki. Uniwersytety trzeciego wieku
działają w formie stowarzyszenia, instytucji
samorządowej, nierzadko też UTW nie posiada
osobowości prawnej, lecz działa na bazie struktury lokalnej biblioteki.

Formy współpracy

Modele organizacyjne UTW są różne, podobnie
jak ich struktura i programy działania. W dużych
miastach, zwłaszcza ośrodkach uniwersyteckich,
UTW działają przy uczelniach, w mniejszych miej-
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Współpraca bibliotek z UTW może przybierać
różne formy. Mogą one być następujące:
• wspólna realizacja jednego, konkretnego wydarzenia, którego biblioteka jest inicjatorem lub
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do którego realizacji zostaje proszona, gdy celem
będzie szybka realizacja zadania.

Środki na działalność pochodzą ze środków
przeznaczonych na działalność ogólną Biblioteki Miejskiej w Bytowie, z dotacji gminy oraz
dotacji instytucji współpracujących. Celem
wspólnego działania jest zarówno stwarzanie pola do aktywności intelektualnej seniorów, dokształcanie, umożliwienie zdobywania
nowych umiejętności, jak i integracja środowiska, umacnianie roli biblioteki oraz rozwój
czytelnictwa. Opracowano wspólny harmonogram zajęć w formie wykładów, ogólnych
i seminariów, warsztatów tematycznych, sekcji
i klubów, uczestnictwa w imprezach kulturalnych, turystycznych i lokalnych.

Przykład

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach
w ramach promocji czytelnictwa zorganizowała z okazji Dnia Babci i Dziadka zajęcia
dla uniwersytetu trzeciego wieku. Słuchacze
UTW zapoznali się z księgozbiorem biblioteki
oraz z gromadzoną prasą. Wysłuchali prelekcji
o zasadach korzystania z czytelni, nauczyli się
korzystania z katalogu elektronicznego biblioteki. W Mediatece uczestnicy zajęć dowiedzieli
się, w jaki sposób korzystać z komputerów,
i zapoznali się z możliwościami wyszukiwania
informacji w Internecie.

• partnerstwo lokalne – długofalowa współpraca
lokalnych organizacji, instytucji oraz mieszkańców dotycząca realizacji potrzeb środowiska.

• wspólna realizacja kompleksowego projektu
np. grantowego. Po realizacji projektu partnerzy mogą zakończyć współdziałanie lub je
kontynuować.

Przykład
Uniwersytet trzeciego wieku w Pucku działa przy
Stowarzyszeniu Przyjaciół Biblioteki. Wspólnie
prowadzą wykłady z różnych dziedzin wiedzy,
m.in. turystyka, psychologia, historia sztuki,
historia regionu, medycyna. Tematyka wykładów
jest uzależniona od potrzeb i zainteresowań, np.
historia regionu. Zgodnie zapotrzebowaniami
prowadzone są kursy języków obcych – głównie
j. angielskiegoi niemieckiego, kursy komputerowe i inne. Z udziałem lokalnych organizacji
społecznych prowadzone są różnego rodzaju
imprezy integracyjne.

Przykład

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie
Łódzkim zaproponowało włączenie seniorów
z uniwersytetu trzeciego wieku do projektu
Akademia 60+ organizowanego przez Fundację Go-Now. Podczas cyklu spotkań seniorzy
uczestniczyli w zajęciach z zakresu kosmetologii,
prawa, psychologii i ratownictwa medycznego,
a na zakończenie mogli sprawdzić zdobytą
wiedzę, ćwicząc udzielanie pierwszej pomocy
na fantomie.

Różne formy współpracy między biblioteką a uniwersytetem trzeciego wieku nie wykluczają się,
mogą być stosowane w zależności od celu, jaki
biblioteka chce osiągnąć.
Korzyści ze współpracy biblioteki z uniwersytetem trzeciego wieku:
• dotarcie do większej grupy odbiorców,
• integracja środowiskowa,
• szersze spektrum działania na rzecz poprawy
jakości życia seniorów,
• wsparcie merytoryczne i rzeczowe.
• możliwość wspólnego składania wniosków o dotacje z programów grantowych i pomocowych.

• partnerstwo tematyczne – długofalowa współpraca w określonym obszarze kultury, edukacji, zdrowia, w przypadku którego partnerzy
wspólnie określają strategiczne i szczegółowe
cele, wspólnie planują i realizują działania.

Przykład

Biblioteka Miejska w Bytowie i uniwersytet
trzeciego wieku opracowały wspólny program
działania, występując jako jeden podmiot: UTW
– BM Bytów.

Masz pytanie z zakresu zarządzania biblioteką?
Zapytaj ekspertów na redakcja@nowoczesnabiblioteka.pl

ELŻBIETA WASIAK
specjalista w zakresie instytucji kultury
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Akta osobowe dyrektora
Pytanie: Organizator podjął decyzję, aby moje akta osobowe, czyli dyrektora
biblioteki, zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do bibliotek. Do tej
pory akta znajdowały się w urzędzie gminy, czyli u organizatora. I to właśnie wójt
podpisywał mi zgodę na urlop, kadrowa z urzędu zaś kierowała mnie na okresowe
badania czy też szkolenia. Teraz muszę to rozwiązać prawnie. Nie mogę przecież
sama sobie podpisać chociażby urlopu. Jak to wykonać? Czy zarządzeniem
wyznaczyć osobę spośród pracowników do wykonywania wobec mnie jako dyrektora
czynności związanych ze stosunkiem pracy? A jeżeli tak, to jaką podstawę prawną
wpisać w zarządzeniu?
Odpowiedź: Dyrektor może wyznaczyć innego pracownika do wykonywania bieżących
czynności z zakresu prawa pracy wobec siebie, przy czym powinien możliwie
dokładnie określić, jakie czynności powinny być wykonywane. Podstawą jest tu przepis
art. 31 § 1 Kodeksu pracy.
Czynność wójta polegająca na przekazaniu akt
osobowych i spraw personalnych dyrektora biblioteki do tej biblioteki jest prawidłowa. Wynika to
z faktu, iż dyrektor, będąc powołanym przez wójta
jako organ organizatora, nie jest pracownikiem
urzędu gminy – którego kierownikiem jest wójt
– ale pracownikiem zatrudnionym w bibliotece,
którą kieruje.

Takie delegowanie obowiązków może opierać się
na przepisie art. 31 § 1 kp, zgodnie z którym za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje
osoba lub organ zarządzający tą jednostką – albo
inna wyznaczona do tego osoba.
„Inna wyznaczona osoba” może wówczas wykonywać czynności pracodawcy wobec dyrektora.
Powinien być to zasadniczo pracownik danej jednostko (tutaj – biblioteki). Jak wskazano wyżej –
najwłaściwszym pracownikiem do wykonywania
tych czynności jest zastępca dyrektora lub główny
księgowy.

Zasadnicze czynności z zakresu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy musi podejmować organizator,
którego organem jest wójt. Natomiast w sytuacji
gdy przepisy statutowe albo organizacyjne nie przewidują takich kompetencji wójta wobec dyrektora,
polegających na wykonywaniu bieżących czynności
z zakresu prawa pracy, czynności takie nie powinny
być przez wójta wykonywane. Nie jest on bowiem
przełożonym służbowym dyrektora.

Jeśli brakuje pracowników zarządzających, można
wyznaczyć innego pracownika. Regułą jest wyznaczanie osoby wyspecjalizowanej w sprawach
kadrowych lub płacowych. Wyznaczając taką
osobę, dyrektor powinien jednak zadbać o to, by
precyzyjnie określić, jakie czynności taka osoba
ma wykonywać i w jakim zakresie.

W takim wypadku, aby dyrektor mógł prawidłowo wykonywać swoje obowiązki i korzystać ze
stosownych uprawnień (np. w zakresie urlopów
czy rozliczania delegacji), może on wyznaczyć
pracownika (najlepiej swojego zastępcę, względnie
głównego księgowego, które to osoby są zaliczane
przez Kodeks pracy do kręgu osób zarządzających
zakładem pracy). Pracownik ten będzie wykonywał
bieżące czynności z zakresu prawa pracy w imieniu
pracodawcy – biblioteki wobec dyrektora.

kwiecień 2019

Michał Culepa
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, trener
na szkoleniach

Podstawa prawna

ffArt. 31 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
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Odmowa wypłacenia nagrody dla dyrektora
Pytanie: Czy wójt może odmówić wypłacenia nagrody rocznej dyrektorowi biblioteki
publicznej bez uzasadnienia?
Odpowiedź: Jeżeli wniosek o wypłatę nagrody rocznej został złożony przez właściwy
organ nadzorujący, a dyrektor spełnia ustawowe warunki uzyskania nagrody rocznej,
odmowa wypłaty nagrody bez uzasadnienia może być uznana za niezgodną z ustawą.
Na mocy ustawy kominowej nagroda roczna przysługuje kierownikowi jednostki i innym osobom
zarządzającym wymienionym w ustawie za osiągnięcie określonych wyników finansowych lub realizację ustalonych na dany okres zadań.
Ustawa przewiduje, że nagrodę roczną można przyznać osobie zarządzającej jednostką, uwzględniając
stopień i terminowość realizacji zadań na nią nałożonych, jeżeli podmiot, którym kieruje, łącznie:
1) poprawił wyniki finansowe, w szczególności
przez wzrost zysku netto, zmniejszenie straty
netto, zwiększenie rentowności obrotu netto,
obniżenie poziomu kosztów działalności lub
poprawę płynności finansowej;
2) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub sprawozdania z rocznej działalności.
Ponadto nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko przez
cały rok obrotowy i:
• w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków
w sposób powodujący wymierzenie kary z tytułu
odpowiedzialności porządkowej pracowników,
kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub kary dyscyplinarnej albo
• z którym nie rozwiązano umowy o pracę bez
wypowiedzenia z jego winy lub nie rozwiązano
umowy o zarządzanie, albo
• którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
z winy pracownika.

jest wniosek o przyznanie dyrektorowi nagrody.
Zgodnie bowiem z ustawą kominową nagrodę roczną
dla kierowników samorządowych osób prawnych
niebędących spółkami, przyznaje właściwy organ
na umotywowany wniosek rady nadzorczej lub
innego statutowego organu nadzorczego.
Michał Culepa
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy,
trener na szkoleniach

Podstawa prawna

ffArt. 10 ust. 1–1b, ust. 2, ust. 8 ustawy z 3 marca 2000 r.

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1252 ze zm.).

Jeżeli zatem dyrektor biblioteki spełnił warunki
do otrzymania nagrody rocznej wskazane wyżej,
a umotywowany wniosek złożył właściwy organ
określony w zarządzeniu wójta dotyczącym trybu
przyznawania nagrody rocznej, wówczas ewentualna
odmowa przyznania wskazanej nagrody powinna
być umotywowana, analogicznie jak umotywowany

Masz pytanie z zakresu zarządzania biblioteką?
Zapytaj ekspertów na redakcja@nowoczesnabiblioteka.pl

23

kwiecień 2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW

Podstawa przetwarzania danych osobowych
w bibliotece szkolnej
Pytanie: Jaka będzie podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
czytelników biblioteki szkolnej?
Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
obowiązku prawnego – podstawą przetwarzania jest więc art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania m.in. z biblioteki
(art. 103 Prawa oświatowego). Biblioteka jest więc
obligatoryjnym elementem organizacyjnym szkoły.
Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności
zadania w zakresie:
• gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie
z art. 22aj ustawy o systemie oświaty;
• tworzenia warunków do efektywnego posługiwania
się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
• rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania
u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
• organizowania różnorodnych działań rozwijających
wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym
w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej
i językowej uczniów należących do mniejszości
narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
• przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej (art. 104 Prawa oświatowego).

Biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek
systemu oświaty służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu
nauczycieli. W tym celu w każdej szkole publicznej
jest prowadzona biblioteka szkolna (art. 22 ust. 1
ustawy o bibliotekach).
Michał Kowalski
radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego

Podstawa prawna

ffArt. 6 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 (Dz.Urz.
UE.L nr 119, str. 1).
ffArt. 103, art. 104 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
ffArt. 22 ust. 1 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 574).
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wskazówek, przykładów itp. do konkretnych przypadków. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
i skrótów w nadesłanych artykułach i ich tytułach. Artykułów ani jakichkolwiek innych materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych 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 aktualne, 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.
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Instrukcja postępowania na wypadek naruszenia ochrony
danych osobowych
Etap

Wskazówki

Definiowanie
naruszenia
ochrony
danych
i informowanie
administratora
danych
o naruszeniu

1) zgodnie z RODO naruszeniem ochrony danych osobowych jest naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia
bądź nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych,
2) pracownicy Twojej biblioteki powinni znać definicję naruszenia ochrony danych. Naruszenie ochrony danych
powinny móc także zdefiniować i zidentyfikować również inne osoby, które w trakcie współpracy z Tobą mają
do czynienia z danymi osobowymi przez Ciebie przetwarzanymi (np. pracownicy zewnętrznej firmy informatycznej),
3) powinieneś zobowiązać ww. osoby do zgłaszania Ci naruszeń ochrony danych osobowych przez Ciebie przetwarzanych.

Zastosowanie
środków
zaradczych

W przypadku stwierdzenia naruszenia wprowadź niezwłocznie środki zaradcze lub zaproponuj te środki, w przypadku gdy chcesz je skonsultować z Prezesem UODO.

Zgłoszenie
naruszenia
do Prezesa
UODO

Podejmij decyzję, czy zgłaszać naruszenie do Prezesa UODO.
Obowiązku dokonania zgłoszenia nie masz, jeżeli ocenisz, że jest mało prawdopodobne, aby naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane dotyczą.
W przeciwnym wypadku:
• powiadom o naruszeniu niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia),
• jeżeli od stwierdzenia naruszenia upłynęło więcej niż 72 godziny, do zgłoszenia przekazanego Prezesowi UODO
dołącz wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.
Zgłoszenie naruszenia musi co najmniej:
• opisywać charakter naruszenia ochrony danych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną
liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
• zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub osoby, od której można uzyskać więcej informacji,
• opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych oraz
• opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Ciebie, aby zaradzić naruszeniu, w tym w stosownych
przypadkach środki wprowadzone w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
W przypadku problemów z podaniem tych informacji możesz je dostarczać sukcesywnie.
Ponadto sprawdź, czy w momencie stwierdzenia naruszenia Prezes UODO nie wprowadził systemu teleinformatycznego, który będzie specjalnie przeznaczony do zgłaszania takich naruszeń.

Zgłoszenie
naruszenia
osobom,
których
danych
naruszenie
dotyczy

Obowiązek ten masz w przypadku naruszenia powodującego w Twojej ocenie duże ryzyko naruszenia praw lub
wolności tych osób. Powinieneś go wykonać „bez zbędnej zwłoki”.
Nie musisz jednak w żadnym wypadku zawiadamiać osób, których naruszenie dotyczy (nawet jeśli naruszenie wiąże
się z wysokim ryzykiem naruszenia ich praw i wolności), jeżeli:
• wdrożyłeś uprzednio odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do
danych osobowych, których dotyczy naruszenie (w szczególności wdrożyłeś środki takie jak szyfrowanie uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym danych osobowych oraz dostęp do nich),
• zastosowałeś następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą,
• zawiadomienie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku – w takim przypadku wystarczy, że wydasz
publiczny komunikat o naruszeniu lub zastosujesz inny środek zapewniający możliwie skuteczne dotarcie
z informacją do poszkodowanych osób.
Zawiadomienie powinno co najmniej:
• opisywać charakter naruszenia ochrony danych,
• zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub osoby, od której można uzyskać więcej informacji,
• opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych oraz
• opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Ciebie, aby zaradzić naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki wprowadzone w celu zminimalizowania jego ewentualnych
negatywnych skutków.
Zawiadomienie należy sporządzić jasnym i prostym językiem.

Dokumentowanie
naruszeń

Musisz dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki
oraz podjęte działania zaradcze.

Opublikowane zgłoszenia zostaną nagrodzone kwartalną prenumeratą pisma
„Nowoczesna biblioteka 3.0”.
Zachęcamy do udziału w akcji.
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ZESTAW DODATKOWYCH USŁUG
I SERWISÓW DOSTĘPNYCH DLA
CZYTELNIKÓW:
Otrzymasz dostęp do wszystkich
wcześniejszych wydań online na
nowoczesnabiblioteka.pl
Bez problemu znajdziesz najważniejsze
wzory dokumentów dla swojej biblioteki
na nowoczesnabiblioteka.pl

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

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

TEMAT NUMERU:

Awans zawodowy nauczyciela
bibliotekarza – 6 przykładów z praktyki

W następnych wydaniach:
Dotychczasowa praktyka
szkolna była taka, że nauczyciel
bibliotekarz prowadził w klasach
lekcje biblioteczne w ramach
swojego pensum w czasie
nieobecności nauczyciela.
Obecnie bibliotekarze nie
chcą tak realizować swoich
obowiązków, twierdząc, że
powinni mieć za zastępstwo
płacone. Czy wystarczy
zarządzenie dyrektora
(skutkujące uzupełnieniem/
uszczegółowieniem zapisu
w obowiązkach bibliotekarza)
o sposobie realizacji podstawy
programowej, w której
jest zapis o zajęciach
bibliotecznych?

Platformy usług
bibliotecznych
Zarządzanie zasobami
cyfrowymi w bibliotekach
(e-booki, e-czasopisma)
to nowe wyzwanie dla
bibliotekarzy. Biblioteki
najczęściej umożliwiają
dostęp za pośrednictwem
strony internetowej poprzez
linki do konkretnych
e-tytułów. Zasoby te ciągle
się jednak powiększają,
problematyczne staje się
ręczne dodawanie linków,
ich aktualizacja. Dodatkowo
proces zakupu i gromadzenia
materiałów drukowanych
różni się od administrowania
subskrypcjami, które skupiają
się na warunkach licencji,
cyklu odnawiania, zasadach
logowania i analizowaniu
danych statystycznych w czasie
subskrypcji.

Biblioteki
uczelniane – jak
zachęcić studentów
pierwszego roku, aby
zajrzeli do biblioteki
W pierwszej kolejności student
powinien się przyzwyczaić
do biblioteki jako miejsca,
w którym odbywają się
określone wydarzenia,
a następnie stopniowo korzystać
coraz częściej i w szerszym
zakresie z jej oferty. Sprawdź,
jak zadbać o wydarzenia
cykliczne przyciągające uwagę
studentów oraz wniknąć w ich
„elektroniczną świadomość”.

Akcja
Pochwal się
swoją biblioteką

Media i nowoczesne
technologie – szansa
na lepszą edukację
Od kilku lat coraz większą
popularność zdobywa
oryginalna forma promowania
czytelnictwa, jaką jest tak
zwany bookcrossing – czyli
idea wędrującej/podróżującej/
krążącej książki. Ta idea
pozwala dzielić się książkami za
darmo, poprzez pozostawianie
ich w miejscach publicznych
– zwykle w specjalnie
stworzonych do tego celu
regałach, budkach czy
gablotach z wolnym dostępem.
W artykule pokażemy
najciekawsze inicjatywy
bibliotekarzy związane
z tworzeniem mikrobibliotek,
będących najpopularniejszą
formą bookcrossingu.
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Biblioteka
w Ożarowie
Mazowieckim

Regulamin wynagradzania
– możesz uniknąć błędów
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Jak rozliczać
zastępstwa
nauczycieli
bibliotekarzy

Współpracuj z uniwersytetem trzeciego wieku
– to się opłaca
Interesujesz się rozwojem biblioteki? Więcej materiałów znajdziesz na www.nowoczesnabiblioteka.pl

