
Uzasadnienie do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania 
Statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 
 

Zmiana dotychczasowego Statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie (w brzmieniu 

określonym Uchwałą Nr XXV/413/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 września 

2012 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima 

Łopacińskiego w Lublinie) spowodowana jest koniecznością dostosowania wyżej 

wymienionego aktu do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dziennik 

Ustaw z 2020 roku pozycja 194), a także potrzebą zmian funkcjonalnych i porządkujących 

wynikających z charakteru działalności instytucji. W aktualizowanym projekcie Statutu 

wprowadzono również poprawki redakcyjne i techniczne systematyzujące dokument. 

1. W celu ujednolicenia zapisów zawartych w statutach instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Województwo Lubelskie, w paragrafie 3 ustęp 2 wpisano numer „08” z 
rejestru instytucji kultury, pod którym wpisana jest Biblioteka. 

2. W § 4 ust. 1, 2 i 3 usystematyzowano zapisy określające siedzibę oraz teren działania 
Biblioteki.  

3. W § 4, obowiązującego Statutu, wykreślono ust. 1 i 2, ponieważ zapis o pieczęciach  oraz 
znaku słowno-graficznym nie mieści się w upoważnieniu ustawowym z artykułu 13 ust. 2 
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, natomiast może się znaleźć 
w regulaminie organizacyjnym (tak między innymi Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody 
Podkarpackiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. P- I.4131.2.270.2019) 

4. W § 5 ust. 3 zmieniono szyk wyrazów w zdaniu, w celu uwydatnienia charakteru instytucji: 
„Biblioteka jest wojewódzką biblioteką publiczną. 

5. W § 5, obowiązującego Statutu, usunięto zapisy ust. 6: „Biblioteka wchodzi w skład 
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i do Porozumienia Bibliotek Wdrażających VTLS oraz 
współtworzących Narodowy Uniwersalny Katalog (NUKat)”, z tej racji, że instytucja obecnie 
nie wchodzi w skład powyższych systemów. Ust. 6 zyskał nowe brzmienie: „Wybrane zbiory 
Biblioteki należą do narodowego zasobu bibliotecznego”, ponieważ decyzją Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego zbiory specjalne Biblioteki zostały zaliczone do narodowego 
zasobu bibliotecznego. 

6. Doprecyzowano nazwę dotychczasowego rozdziału III: „Organizacja i zarządzanie 
Biblioteką”, który uzyskał brzmienie: „Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich 
powoływania”, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej. 

7. W celu usystematyzowania zasad dotyczących reprezentacji i odpowiedzialności Dyrektora, 
zapisy § 9 – „Dyrektor Biblioteki odpowiada za całokształt spraw programowych, 
organizacyjnych, majątkowych i finansowych w ramach posiadanych uprawnień” przeniesiono 
do § 7 ust. 2. 

8. Wykreślono § 10, obowiązującego Statutu, pkt 1-18, w którym wymienione były działy 
Biblioteki, ponieważ określa je regulamin organizacyjny instytucji. 

9. Wykreślono w § 11, obowiązującego Statutu, zapis: „Na stanowiskach bibliotekarskich 
powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje bibliotekarskie, a na innych 
stanowiskach w razie potrzeby także specjaliści innych zawodów związanych z działalnością 
biblioteczną”, z uwagi na brak podstaw prawnych do utrzymania w instytucji wymogów 
kwalifikacyjnych.  

10. Wykreślono w § 12, obowiązującego Statutu, ust. 4: „Dyrektor może także powoływać inne 
organy doradcze (komisje, zespoły) dla określonych spraw”, ponieważ jeśli zamiarem 
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uchwałodawcy jest ustanowienie organów doradczych, to powinien to być zapis kategoryczny, 
a nie przewidywać jedynie taką możliwość (tak m.in. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody 
Śląskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. NP-II.4131.1.841.2019). 

11. Wykreślono w § 13  obowiązującego Statutu  pkt 1)-4) , w którym określone były zadania 
Rady Naukowo-Programowej, ponieważ zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej Statut zawiera organy doradcze oraz sposób ich 
powoływania, przepis ten nie daje podstaw do tego, by w Statucie precyzować zadania Rady, 
które zostały wskazane w § 9 ust. 2 jako zawarte w regulaminie Rady. 

12. W § 13 ust. 1 i 2 doprecyzowano zapis dotyczący działalności gospodarczej i jej zakres. 
13. W § 15 ust. 1 zawarto nowe zapisy określające sposób dokonywania czynności prawnych 
w imieniu Biblioteki, w brzmieniu: „Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki, 
w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jej praw i zobowiązań majątkowych 
uprawniony jest Dyrektor. Zmiana powyższych zapisów wynika z art. 17 w/w ustawy, który 
wyraża zasadę jednoosobowego kierownictwa i reprezentacji instytucji kultury przez jej 
Dyrektora.  

14. W § 15 ust. 2 i 3 doprecyzowano zapisy dotyczące ustanawiania przez Dyrektora 
pełnomocników. 

15. W § 16 obowiązującego Statutu wykreślono pkt 5) i pkt 7) ze względu na zbyt lakoniczne 
zapisy. Statut powinien konkretyzować z jakich źródeł Biblioteka uzyskuje środki finansowe. 
16. Wykreślono § 21 pkt 1), 2) obowiązującego Statutu, ponieważ  ustawa o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej nie nakłada obowiązku ujmowania podmiotów 
współpracujących z Biblioteką, a zakres prowadzonej współpracy jest szerszy niż wskazany 
dotychczas w Statucie. 
17. Wykreślono § 20 obowiązującego  Statutu, z tej racji, że obowiązek badania sprawozdania 
finansowego i wybór biegłego rewidenta zawarty jest w ustawie z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.). 


