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Propozycje Rady Dyrektorów Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego w sprawie
uregulowania statusu bibliotek uczelnianych oraz ich pracowników bibliotecznych 

w związku z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki

W związku z wejściem w życie od 1 października b.r. Konstytucji dla Nauki (KdN) oraz 

Przepisów wprowadzających ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym, a także podjętymi 

pracami nad nowymi statutami w uczelniach, Rada Dyrektorów KZB zwraca się z prośbą 

o uwzględnienie poniższych propozycji wprowadzenia odpowiednich zapisów dotyczących: 

struktury organizacyjnej systemów biblioteczno-infonnacyjnych, statusu bibliotekarzy 

dyplomowanych oraz pracowników biblioteki działalności podstawowej. Intencją Rady 

Dyrektorów jest zaakcentowanie istotnej funkcji biblioteki uczelnianej jako jednostki 

o charakterze ogólnouczelnianym i naukowym poprzez:

1. Umieszczenie zapisów precyzujących strukturę systemu biblioteczno-infonnacyjnego 

oraz regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem biblioteki głównej jako 

jednostki organizacyjnej uczelni.

2. Zamieszczenie wykazu danych osobowych przetwarzanych przez uczelnie niezbędnych 

do prowadzenia działalności systemu biblioteczno-informacyjnego zgodnie z Art. 49. 

pkt. 2 KdN.

3. Zachowanie przynależności bibliotekarzy dyplomowanych do grupy nauczycieli 

akademickich (Art. 114). Pragniemy zaznaczyć, iż bibliotekarze dyplomowani nie 

zostali ujęci w KdN, jednakże Przepisy... (Art. 247.1. ppkt. 2) wskazują, iż pracownicy 

tej grupy pozostaną na dotychczasowych stanowiskach do czasu wejścia w życie 

nowych statutów w uczelniach, nie dłużej jednak, niż do dn. 30 września 2020 r. 

Jednocześnie w Przepisach zapisano, iż „statuty uczelni [...] określą te stanowiska oraz 

wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania”. Włączenie bibliotekarzy



dyplomowanych do grupy nauczycieli akademickich przyniesie również dodatkową 

dotację finansową dla uczelni. Zwiększając liczbę nauczycieli akademickich obniżany 

jest wskaźnik dostępności dydaktycznej -  co w przyszłości pozwolić może na przyjęcie 

dodatkowej liczby studentów na studiach stacjonarnych. Uważamy, iż pozostawienie 

bibliotekarzy dyplomowanych w grupie nauczycieli akademickich uzasadnione jest 

m.in. potrzebą podtrzymania statusu biblioteki akademickiej jako biblioteki naukowej, 

zatrudnianiem wykwalifikowanej kadry prowadzącej działalność naukową, 

dydaktyczną i organizacyjną. Sugerujemy ponadto pozostawienie możliwości wyboru 

bibliotekarzom dyplomowanym jednej z grup nauczycieli akademickich wg Art. 114 

KdN, tj. pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych -  

w zależności od zakresu obowiązków, kompetencji lub planów zawodowych 

zainteresowanych oraz potrzeb uczelni. Zwracamy jednocześnie uwagę, iż wskazane 

byłoby uwzględnienie stanowisk dla bibliotekarzy dyplomowanych w określonej grupie 

nauczycieli akademickich, tj.: asystent biblioteczny, adiunkt biblioteczny, kustosz 

dyplomowany i starszy kustosz dyplomowany.

4. Określenie w statucie lub innym dokumencie uczelni wymagań kwalifikacyjnych 

niezbędnych do uzyskania uprawnień bibliotekarza dyplomowanego oraz zajmowania 

dotychczas obowiązujących stanowisk, tj.: asystenta bibliotecznego, adiunkta 

bibliotecznego, kustosza dyplomowanego, starszego kustosza dyplomowanego. 

Wymogi te obowiązują w wielu uczelniach w Polsce. Obecnie, otrzymanie kwalifikacji 

bibliotekarza dyplomowanego wymaga udokumentowanej znajomości języka obcego 

oraz aktywności w wymienionych wcześniej obszarach.

5. Umieszczenie w statucie uczelni lub innych dokumentach zapisów mówiących o radzie 

bibliotecznej i jej kompetencjach.
6. Przepisanie treści Art. 88 pkt. 2 (ze starej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) 

w następującym brzmieniu: „W uczelni akademickiej dyrektorem biblioteki może 

być osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania stanowisk dyplomowanego 

bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 
naukowej bądź stopień naukowy.” Uregulowanie to zapewni kierowanie biblioteką 

akademicką osobom o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

7. Zachowanie dotychczasowego wymiaru czasu pracy pracowników na stanowiskach 

bibliotekarzy dyplomowanych, a także pracowników bibliotecznych oraz pracowników 

dokumentacji i informacji naukowej, zatrudnionych na stanowiskach kustosza 

bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, który wynosi 36 

godzin tygodniowo.



8. Uważamy, iż w obradach Senatu Uczelni nadal powinien uczestniczyć dyrektor 

biblioteki głównej z głosem doradczym. W Konstytucji dla Nauki wśród członków 

senatu nie wymieniono dyrektora biblioteki, mimo iż w poprzedniej ustawie istniał taki 

zapis.

Z poważaniem,

W imieniu Rady Dyrektorów 

Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego


