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1

uwagi ogólne

Nieustanny rozwój i zmiany obejmujące środowisko biblioteczne nie-
wątpliwie oddziałują na bibliotekarzy, stawiając im wciąż nowe wyzwania 
i wymagania zawodowe2. Kierunek zachodzących przeobrażeń jest wyni-
kiem przede wszystkim oczekiwań użytkowników w stosunku do biblio-
tekarzy. Dlatego też coraz bardziej akcentuje się poprawę jakości obsługi 
w różnych aspektach tego zagadnienia. W dobie wszechobecnej konku-
rencji, obejmującej praktycznie każdą dziedzinę życia, nie wystarczy samo 
udostępnianie zbiorów, ponieważ potrzeby informacyjne mogą być zaspo-
kajane w wielu rywalizujących ze sobą placówkach. Sami użytkownicy, 
bardziej świadomi swoich praw, większą wagę przykładają do sposobu, 
w jaki zostaną w bibliotece obsłużeni (Weigt, 2005, s. 108 i nast.; Cupa, 
Berduszek, 2006, s. 175 i nast.). Wynika to głównie z powszechnego uryn-
kowienia życia społecznego, a czytelnicy jako klienci innych instytucji, 
głównie komercyjnych, przywykli już do wysokiej jakości obsługi, które 
tam obowiązują. W związku z tym prestiż biblioteki i jej społeczny wizeru-
nek są tym niższe, im bardziej sposób obsługi jej użytkowników odbiega 
od powszechnie przyjętych standardów. Oznacza to, że popularność 
i sukces biblioteki są uzależnione nie tylko od jakości zgromadzonych 
w niej materiałów i oferowanych usług, ale przede wszystkim od zespołu 
pracowników, stanowiących łącznik między zgromadzoną i zarządzaną 
w bibliotece wiedzą a spragnionym jej klientem-czytelnikiem. Dobrym 
podsumowaniem wywodów dotyczących roli bibliotekarza będzie popu-
larne stwierdzenie, że „nie system, nie struktura ani najnowocześniejsze 

1 Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji.
2 Więcej o roli bibliotekarza w działalności biblioteki zob. (Gill-Tarnowska, 2005, s. 269) 

wraz z podaną tam literaturą. 
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metody i instrumenty, lecz niepowtarzalne jednostki i zespoły przesądzają 
dziś o sukcesie firmy” (Gill-Tarnowska, 2005, s. 274). 

Świadomość przytaczanych spostrzeżeń skłania do analizy postawy 
ustawodawcy wobec bibliotekarzy, w kontekście wymagań kwalifikacyj-
nych niezbędnych do wykonywania zawodu bibliotekarza w uczelni wyż-
szej. Dodatkowym uzasadnieniem analiz jest obowiązująca od października 
2018 r. nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym, która w swej treści dotyczy 
także pracowników bibliotek (Ustawa, 2018a). 

Niniejszy tekst poświęcony jest sytuacji prawnej bibliotekarzy w kontek-
ście ewolucji formułowanych przez ustawodawcę kompetencji do wykony-
wania zawodu bibliotekarza w szkole wyższej. W opracowaniu uwzględniono 
zmiany wywodzące się z nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym, ale także 
poprzedzające jej obowiązywanie uregulowania, które swoim zakresem objęły 
bibliotekarzy. Celem podejmowanej analizy jest ukazanie zmian prawnych 
dotyczących zawodu bibliotekarza. Odnosząc się do kolejnych nowelizacji, 
starano się podkreślić widoczną w działaniach ustawodawcy próbę „laicyza-
cji” zawodu bibliotekarza. Czynione rozważania opierają się na porównaniu 
kolejnych nowelizacji i jej skutków dla środowisk bibliotekarskich.

Przytaczane w tekście uwagi, dotyczące funkcjonowania bibliotek, są 
tłem w prezentowanych rozważaniach.   

Uwagi ogólne na temat wymagań kwalifikacyjnych bibliotekarzy

Podstawowym aktem prawnym obejmującym regulacje dotyczące 
działalności bibliotecznej jest Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Ustawa, 1997). Akt ten wskazuje główne zasady funkcjonowania biblio-
tek oraz ogólne wymogi, od których uzależnia się możliwość wykonywa-
nia zawodu bibliotekarza3. Niemałe znaczenie w tym względzie miało także 
Rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do 
zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla 
specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Roz-
porządzenie, 2012)4.

W szkolnictwie wyższym sytuacja prawna bibliotekarzy podlegała ure-
gulowaniom Ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa, 2005). Z kolei warunki 
dostępu do zawodu bibliotekarza dyplomowanego określono w Rozporzą-
dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kandydatów na 

3 Pierwotnie wymagania dotyczące kandydatów na stanowiska bibliotekarzy sformułowane 
były w Ustawie z 1968 r. (Ustawa, 1968). 

4 Minimum kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia bibliotekarzy będących i nie będących 
nauczycielami akademickim uregulowano także w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej z dnia 2 grudnia 
2016 r. (Rozporządzenie, 2016). 
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dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumen-
tacji i informacji naukowej (Rozporządzenie, 2006a; Rozporządzenie, 2011; 
Rozporządzenie, 2013; Rozporządzenie, 2016).

Obowiązujący wówczas model, zgodnie z którym oczekiwania kwali-
fikacyjne wobec przyszłych pracowników bibliotek określano w aktach 
powszechnie obowiązujących, nie powinien dziwić, przynajmniej tych, któ-
rzy z bibliotek korzystali i korzystają. Można zauważyć przy tym wypo-
wiedzi wskazujące liczne kierunki zmian, które ostatnimi czasy zachodzą 
w bibliotekach (Jackowicz-Korczyński, red., 2003, s. 71; Gill-Tarnawska, 
2005, s. 269; Bochynek, 2013, s. 87; Machcińska, 2013, s. 15). Bada-
cze opisujący przemiany zachodzące w środowisku bibliotek i biblioteka-
rzy podkreślają, że należy zerwać z dotychczasowym wizerunkiem biblio-
tekarza i postrzegać go jako brokera informacji (Czerniejewska, Dubiński, 
2014, s. 36 i nast.), sprawnego menadżera i organizatora. 

Trudno nie zgodzić się z takim stanowiskiem. Nie można mieć przecież 
wątpliwości, że marka dzisiejszej biblioteki to bogactwo jej zbiorów i ofero-
wanych usług, ale również (co już sygnalizowano) jakość obsługi i warsztat 
zatrudnionych w niej bibliotekarzy (Patkaniowska, 2003, s. 7)5. Nie ulega 
wątpliwości, że wciąż można obserwować dynamicznie zmieniające się ocze-
kiwania użytkowników bibliotek. Wytrawny bibliotekarz pełni funkcję spraw-
nego łącznika między ogromem zgromadzonych informacji a potrzebami czy-
telnika (Dorn, 2014, s. 13). To wciąż rosnąca ilość informacji, sposób jej 
zamieszczania i przechowywania, a często i skomplikowany proces dotar-
cia do niej stawia bibliotekarzy przed nowymi wyzwaniami i pytaniami ze 
strony użytkowników (Jackowicz-Korczyński, 2003, s. 71)6. Funkcje biblio-
teki (m.in. edukacyjna, kulturalna, intelektualna, estetyczna i rozwojowa), 
które pełni ona na rzecz społeczeństwa wymagają od bibliotekarza nie tylko 
merytorycznego przygotowania, ale również predyspozycji osobistych, umoż-
liwiających doskonały kontakt z czytelnikiem, który niejednokrotnie sam nie 
zna swoich potrzeb informacyjnych (Gill-Tarnowska, 2005, s. 274).

Bibliotekarz dyplomowany jest odpowiednikiem samodzielnego pracow-
nika naukowego, który może kształcić młodszych kolegów (Jazdon, 2012, 
s. 4). Z tych względów niepokój wyrażany przez przedstawicieli środowiska 
bibliotekarzy pod adresem reformy, w części obejmującej ich środowisko, 
jest zrozumiały, tym bardziej że pochopne zmiany bezpośrednio obejmu-

5 W tym miejscu można odejść na chwilę od naukowego tonu rozważań i stwierdzić, używa-
jąc do tego słów potocznych, ale doskonale oddających istotę rzeczy, że każdy, kto choć raz 
miał okazję błądzić w gąszczu regałów zdaje sobie sprawę, że jedynym ratunkiem w labiryncie 
zgromadzonej wiedzy w bibliotece jest sprawnie poruszający się po niej przewodnik. Doskona-
ły i oddany swej pracy tropiciel, czyli właśnie dobrze przygotowany do wykonywania swoich 
zadań bibliotekarz.

6 Należy zwrócić uwagę na konieczność ciągłego doskonalenia warsztatu zawodowego pra-
cownika służby bibliotecznej tak, aby mógł być partnerem kompetentnym dla użytkownika. 
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jące pracowników bibliotek będą przekładać się na jakość obsługi użytkow-
ników. Dotychczas bowiem warunki zajmowania stanowiska bibliotekarza 
dyplomowanego lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 
naukowej określało rozporządzenie (Rozporządzenie, 2006a).

Konfrontując powyższe uwagi z empirycznymi doświadczeniami stałych 
bywalców bibliotek, nie można mieć złudzeń, co do trafności przytaczanych 
uprzednio twierdzeń wywodzących się z literatury przedmiotu, że sprawnie 
działająca biblioteka jest uzależniona przede wszystkim od wykwalifiko-
wanej obsługi, bibliotekarzy, którzy zgodnie z oczekiwaniami powinni być 
w stanie zaspokoić intelektualny niepokój czytelników.

1. Wymagania kwalifikacyjne a deregulacja zawodów

Wyrażone uwagi, poświęcone pracownikom bibliotek - bibliotekarzom 
(jak się zdaje), nie są jednak podzielane przez ustawodawcę, o czym świad-
czą czynione zabiegi legislacyjne. Na przełomie ostatnich lat wymagania 
stawiane przed kandydatami pretendującymi do tego zawodu ulegały licz-
nym zmianom. Największe modyfikacje w tym zakresie wprowadziła tzw. 
Ustawa deregulacyjna (Ustawa, 2013). Nowa regulacja poważnie ingero-
wała w treść art. 29 Ustawy o bibliotekach. W brzemieniu sprzed nowe-
lizacji prawodawca w przywołanym przepisie wskazywał na konieczność 
posiadania przez pracowników zatrudnionych w bibliotekach niezbędnych 
kwalifikacji. Przepis zawierał także delegację w sprawie wymagań kwalifika-
cyjnych. Po nowelizacji zakres regulacji ograniczył się jedynie do ogólnych 
wymagań dotyczących wykształcenia. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów uchyliła 
także rozporządzenie określające wymagania kwalifikacyjne na stanowiska 
bibliotekarskie (Rozporządzenie, 2012). Objęła swoim zakresem również 
Ustawę o szkolnictwie wyższym w części dotyczącej pracowników biblio-
tek (Ustawa, 2005)7, a także przywołane już Rozporządzenie (Rozporządze-
nie, 2006a), określające wymagania, warunki i tryb uzyskania uprawnień 
bibliotekarza dyplomowanego w szkole wyższej.

Nowelizacja, zdaniem jej twórców, miała ułatwić wejście do zawodu 
młodym absolwentom oraz zwiększyć możliwości ich przekwalifikowania 
się. Takie intencje omawianych zmian ustawodawca wskazał w uzasad-

7 Nowelizacja wprowadziła do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym następujące modyfi-
kacje:

1) w art. 114 dodaje się ust. 9 w brzemieniu: „9. Na stanowiskach, o których mowa w art. 
113, mogą być zatrudnione osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych dru-
giego stopnia lub jednolitych”; 

2) art. 116 otrzymuje brzmienie: „Art. 116. Statut uczelni może określać dodatkowe wyma-
gania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 
110 i art. 113”;

3) uchyla się art. 117. 
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nieniu noweli (Uzasadnienie, 2018). W części poświęconej omawianemu 
zagadnieniu, w ustawie deregulacyjnej projektodawca zaznaczył, że istotą 
wprowadzanych zmian jest przeniesienie na pracodawców kompeten-
cji dotyczących określania warunków, które mają spełniać kandydaci do 
pracy, a także form i trybu postępowania kwalifikacyjnego czy zasad awan-
sowania. Projektodawca wskazał również, że w „trosce o zachowanie akade-
mickiego prestiżu dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracow-
nika dokumentacji i informacji naukowej, nowelizacja ustawy nakłada na 
uczelnie obowiązek określenia w statutach uczelni dodatkowych kwalifika-
cji oczekiwanych od kandydatów do zawodu” (Uzasadnienie, 2013).

Zaordynowane przez ustawodawcę zmiany wśród przedstawicieli 
zawodu spotkały się z wieloma zarzutami odnośnie do ich słuszności (Jaz-
don, 2012, s. 2 i nast.; Czerniejewska, Dubiński, s. 36 i nast.). W tekstach 
poświęconych temu zagadnieniu autorzy zwracali uwagę, że kształt zmian 
nie otwiera w żaden sposób drogi do wykonywania zawodu bibliotekarza, 
która ich zdaniem i przed nowelizacją nie była drogą zamkniętą (Howorka, 
2014b, s. 46; Howorka, 2014c, s. 54 i nast.). Jak wskazywano w literatu-
rze przedmiotu, proponowane ułatwienia objęły swym zakresem wyłącznie 
niewielką część grupy zawodowej, do której należą bibliotekarze dyplomo-
wani (Dobrzyńska-Lankosz 2012, s. 88 wraz z przytoczoną tam literaturą). 
W stosunku do ogółu przedstawicieli zawodu bibliotekarze dyplomowani 
stanowią jedynie niewielki procent pracujących w tej dziedzinie specjali-
stów (Howorka, 2014a, s. 46), przy czym dostęp do stanowisk bibliotekarzy 
dyplomowanych nie miał charakteru zamkniętego, lecz jedynie wymagał 
spełnienia warunków potwierdzających merytoryczne przygotowanie do 
wykonywania najwyższego stopnia zawodu (Jazdon, 2012, s. 2; Howorka, 
2014a, s. 47). Warto odnotować, że skutki nowelizacji nie ograniczały się 
tylko do wymagań wobec bibliotekarzy dyplomowanych, albowiem uchy-
lono także Rozporządzenie ogólne wydane na podstawie art. 29 Ustawy 
o bibliotekach, w którym uregulowano wymagania kwalifikacyjne upraw-
niające do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz sta-
nowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblio-
teczną oraz trybu stwierdzania tych wymagań (Rozporządzenie, 2012). Na 
skutek przyjętych zmian ogólnym warunkiem formułowanym w Ustawie 
o bibliotekach został warunek w postaci legitymowania się wykształceniem 
minimum średnim lub średnim branżowym.

Fakt posiadania odpowiednich kwalifikacji do wykonywania konkret-
nego zawodu i możliwość weryfikacji umiejętności, jako warunek roz-
woju zawodowego, nie powinny nikogo dziwić, i chyba nie dziwiły nikogo, 
pomijając autorów reformy. Jednak przekonanie samego ustawodawcy co 
do kształtu zaproponowanych zmian (przynajmniej w tej części reformy) 
też zdaje się być dość wątpliwe. Z treści uzasadnienia omawianej noweliza-
cji, poświęconej zmianom dotyczącym bibliotekarzy, trudno stwierdzić, jakie 
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faktyczne motywy utrudniały dostęp do zatrudnienia w bibliotekach. Z tej 
perspektywy prezentowane w literaturze przedmiotu krytyczne stanowiska 
reprezentantów środowisk bibliotecznych należy uznać za słuszne. Weryfi-
kacja kwalifikacji do zajmowania konkretnych stanowisk nie powinna być 
przecież postrzegana jako rodzaj bariery, ale gwarancji rzetelnego i facho-
wego wypełniania powierzonych obowiązków. 

W kontekście całokształtu reformy za rozsądny należy uznać fakt, że 
projektodawca uwzględnił uwagi zgłaszane przez środowiska bibliotekarzy, 
w których podkreślono, że uczelnie powinny być zobowiązane do określania 
w swoich statutach dodatkowych wymagań i kwalifikacji zawodowych w sto-
sunku do kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowa-
nych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. Przyznanie uczel-
niom takiego uprawnienia jest jednak niewystarczające. Część uczelni może 
z niego nie skorzystać, ze szkodą dla motywacji do podnoszenia kwalifikacji 
przez pracowników bibliotek. Na skutek przyjęcia uwag uczelnie zobowią-
zane są dookreślić w aktach wewnętrznych wymagania konieczne dla zaj-
mowania stanowisk bibliotecznych (Pisarczyk, 2015, s. 51). W konsekwen-
cji Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Ustawa, 2005) w czasie swego 
obowiązywania wskazywała minimalne wymagania, które powinny spełniać 
osoby ubiegające się o zatrudnienie na jednym ze stanowisk przeznaczonym 
dla bibliotekarzy (Izdebski, Zieliński, 2015, s. 349)8. Obowiązkiem uczelni 
jest określenie w statucie9 dodatkowych wymagań i kwalifikacji zawodowych 
dla osób ubiegających się o zatrudnienie w bibliotece. Taki zabieg jest tym 
bardziej logiczny, że wśród podstawowych zadań uczelni (pomimo wprowa-
dzonej deregulacji zawodu) wciąż wymienia się „upowszechnianie i pomna-
żanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez groma-
dzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych” (Ustawa, 
2005, art. 13), a także wskazuje się, że „w uczelni działa system biblioteczno-
-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka” (Ustawa, 2005, art. 
88). Pominięcie uwag środowiska bibliotekarzy skutkowałoby zmniejszeniem 
wymagań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do pracy w tym zawodzie, 
przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych wymagań co do przed-
miotu działalności danej biblioteki czy rodzaju oferowanych usług.

Zastosowane przez ustawodawcę rozwiązanie nie jest całkowicie wolne 
od wad, albowiem od początku powodowało ryzyko, że tego typu działania 

8 Ponadto na podstawie art. 151 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyż-
szym (Ustawa, 2005) wydano Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świad-
czeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Rozporządze-
nie, 2016), które to rozporządzenie określa warunki (wykształcenie, staż pracy) niezbędne do 
zajmowania stanowisk w bibliotekach. 

9 Przykładem takiego statutu, w którym szeroko dookreślono wymagania dla kandydatów 
na stanowiska bibliotekarzy, może być np. statut Uniwersytetu Śląskiego, art. 159 i nast. 
(Statut). 
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mogą skutkować zróżnicowaniem pomiędzy poszczególnymi jednostkami 
(Jazdon, 2012, s. 3; Howorka, 2014a, s. 47).

2. Konstytucja dla nauki 

Kolejne zmiany obejmujące swoim zakresem bibliotekarzy zatrudnio-
nych w szkolnictwie wyższym wiążą się z wejściem w życie nowej Ustawy 
o szkolnictwie wyższym (Ustawa, 2018a), określanej również jako Konstytu-
cja dla nauki lub Ustawa 2.0 (to określenie będzie używane dalej w tekście).

Zmiany, które niesie za sobą Ustawa 2.0, są tym bardziej donio-
słe (wobec wprowadzenia Ustawy deregulacyjnej), gdyż dotyczą nie tylko 
wymagań kwalifikacyjnych wobec osób zainteresowanych pracą w bibliote-
kach, ale ingerują także w warunki ich zatrudnienia. 

Odnosząc się w pierwszej kolejności do postanowień dotyczących spo-
sobu formułowania wymagań kwalifikacyjnych na stanowiska biblioteczne, 
należy zwrócić uwagę, że w części uzasadnienia poświęconego zatrudnieniu 
w bibliotekach ustawodawca wskazuje, że „Nowe statuty uczelni określą 
stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowa-
nia dla dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników 
dokumentacji i informacji naukowej” (Uzasadnienie, 2018). W ślad za 
twierdzeniami uzasadnienia projektu w art. 247 ust. 2 Ustawy Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wskazano, 
że „W uczelniach, w których w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa 
w art. 1, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy doku-
mentacji i informacji naukowej są zatrudnieni na stanowiskach, o których 
mowa w art. 113 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, statuty uczelni, o któ-
rych mowa w art. 227 ust. 1, określą te stanowiska oraz wymagania kwa-
lifikacyjne niezbędne do ich zajmowania” (Ustawa, 2018b). Z treści przyto-
czonego przepisu można zatem wnioskować, że podobnie jak dotychczas, 
w pionie szkolnictwa wyższego wciąż będą obecni bibliotekarze dyplomo-
wani. Opierając się na przywołanej regulacji, możliwe jest stwierdzenie, że 
sytuacja bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w uczelniach wyż-
szych nie ulega większej zmianie wobec regulacji dotychczas obowiązującej 
(przynajmniej co do sposobu formułowania wymagań kwalifikacyjnych). 

Znaczącą różnicą jest natomiast to, że obowiązująca do tej pory Ustawa 
wymieniała bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowni-
ków dokumentacji i informacji naukowej w grupie nauczycieli akademic-
kich. Nowa ustawa nie uwzględnia omawianej grupy zatrudnionych wśród 
nauczycieli akademickich. Zgodnie z art. 247 ust. 1 pkt 2 Ustawy wprowa-
dzającej pracownicy bibliotek (dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomo-
wani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej) zachowują status 
pracowników akademickich nie dłużej niż do 30 września 2020 r. W kon-
tekście historycznym zabieg ustawodawcy uznawany jest za krzywdzący. 
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W uwagach adresowanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wskazywało, że grupa zawodowa 
bibliotekarzy dyplomowanych została utworzona jeszcze w latach 30. XX 
wieku z myślą o wzmocnieniu bibliotek naukowych (w tym akademic-
kich) wykwalifikowaną kadrą bibliotekarską, zdolną do zarządzania tymi 
placówkami, organizacji ich usług oraz prowadzenia prac badawczych. 
W latach 1948–2013 (czyli do momentu likwidacji Komisji Egzaminacyj-
nej dla Bibliotekarzy i Dokumentalistów Dyplomowanych przy Ministrze 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego) ustawodawca widział taką potrzebę i stwa-
rzał warunki zatrudniania w bibliotekach naukowych bibliotekarzy, często 
z długim stażem, o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, legitymują-
cych się znajomością języka obcego, aktywnych dydaktycznie i naukowo. 
Mogli oni doszkalać młodszych pracowników, prowadzić badania naukowe 
dotyczące zasobów bibliotek, byli przygotowani do służenia wiedzą w społe-
czeństwie informacyjnym XXI w. i do zajmowania w przyszłości stanowisk 
kierowniczych i dyrektorskich10. 

Pomimo licznych postulatów i krytycznych uwag środowiska bibliote-
karzy, ustawodawca nie wymienia (pomijając okres przejściowy zawarty 
w przepisach wprowadzających) wśród nauczycieli akademickich bibliote-
karzy dyplomowanych. Można jedynie zaznaczyć, że ustawodawca dopuścił 
możliwość ustalenia w statucie uczelni również innych stanowisk, aniżeli te 
przewidziane w ustawie (Golec-Nycz, 2018, s. 3).

Utrata statusu nauczyciela akademickiego rodzi pytanie o upraw-
nienia, z których dotychczas korzystała omawiana grupa pracowników, 
a konkretnie o wymiar czasu pracy i okres urlopu. Trzeba przypomnieć, 
że zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym z 2005 r. dyplomowanych 
bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informa-
cji naukowej a także pracowników bibliotecznych oraz pracowników doku-
mentacji i informacji naukowej, zatrudnionych na stanowiskach kustosza 
bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty  obowią-
zywał 36-godzinny tydzień pracy (Ustawa, 2005, art. 130 ust. 7). Zdaje się, 
że projektodawca dostrzegł wspomnianą kwestię, albowiem w uzasadnie-
niu projektu wskazano, że „Przewiduje się, że zostaną utrzymane wszystkie 
obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy stosunki pracy (na okres, na 
który zostały zawarte umowy), urlopy, wymiar pensum, zgody na dodat-
kowe zatrudnienie. Nowe statuty uczelni określą stanowiska oraz wyma-
gania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania dla dyplomowanych 
bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji 
naukowej (Uzasadnienie, 2018). Z kolei art. 254 Ustawy Przepisy wprowa-
dzające stanowi, że: „W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której 

10 Przywołane w tekście argumenty wybrzmiewały podczas licznych dyskusji w Związku Na-
uczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim podczas zebrań organów kolegialnych, gdzie 
podejmowano zagadnienia związane z reformą szkolnictwa wyższego.
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mowa w art. 1, do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 
ust.1, do wymiaru czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 113 
ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, a także pracowników bibliotecznych 
oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, zatrudnionych na 
stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego 
dokumentalisty, stosuje się przepis art. 130 ust. 7 tej ustawy”.

Treść przywołanej regulacji wskazuje, że i w tym miejscu ustawodawca 
deleguje obowiązek ustalenia wymiaru czasu pracy w akcie wewnętrznym, 
tym niemniej nie gwarantuje utrzymania sztywnej normy wymiaru czasu 
pracy, na poziomie znanym z Ustawy z 2005 r. Obecnie trudno jest ocenić 
praktyczny wymiar konstrukcji zaproponowanej przez ustawodawcę. Prak-
tyka zastosowania konkretnych rozwiązań będzie legitymacją do formuło-
wania ocen. Można jedynie zaznaczyć obawy wyrażane przez środowisko, że 
pracodawca nie będzie zainteresowany utrzymaniem w mocy korzystnych 
dla bibliotekarzy rozwiązań dotyczących czasu pracy. Takie przekonanie 
środowiska jest poparte doświadczeniami z lat ubiegłych, kiedy po wprowa-
dzeniu Ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 r. sporna pozostawała kwe-
stia dotycząca zachowania zwiększonych uprawnień urlopowych dla pra-
cowników bibliotek niebędących nauczycielami akademickimi (Sobotko, 
2011, s. 1-16; Golec-Nycz, 2018, s. 2).

Delegowanie przez ustawodawcę możliwości indywidualnego ustalania 
uprawnień pracowniczych w statucie uczelni jest dla związków zawodo-
wych dobrą okazją, aby podczas prac nad nimi zadbać o wprowadzenie dla 
pracowników odpowiednich regulacji gwarantujących zachowanie dotych-
czasowych uprawnień. Jest to tym bardziej zasadne, że w świetle przepisów 
obecnie obowiązującej Ustawy o szkolnictwie wyższym związki zawodowe 
mają możliwość opiniowania postanowień statutu uczelni. Związki zawo-
dowe zabiegając o utrzymanie dotychczasowych uprawnień dla bibliote-
karzy, mogą argumentować je ochroną praw nabytych. Ponadto, w razie 
zwiększenia wymiaru czasu pracy bibliotekarzy do poziomu przewidzianego 
w Kodeksie pracy, warto byłoby zastanowić się nad tym, czy proporcjonal-
nie nie będzie konieczne zwiększenie ich wynagrodzenia.

Inny kierunek to ewentualna uwaga de lege ferenda, aby w omawianej 
części ustawę zmienić, gwarantując w ten sposób korzystniejszy względem 
regulacji k.p. wymiar czasu pracy dla bibliotekarzy. Takie rozwiązanie ma 
historyczne uzasadnienie, albowiem podczas procesu legislacyjnego zwień-
czonego Ustawą o szkolnictwie wyższym z 2005 r. przedstawiciele Klubu 
Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zabiegali o prawa bibliotekarzy, 
które dotyczyły objęcia 36. dniowym urlopem także bibliotekarzy niebędą-
cych nauczycielami akademickimi (Sobotko, 2011, s. 1-16)11. 

11 Wówczas Sejm postulaty odrzucił, nie można jednak wykluczyć, że szansa na ich uwzględ-
nienie pojawi się w przyszłości.
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Podsumowanie

Bibliotekarze tworzą samodzielną grupę zawodową. Już w Ustawie 
o bibliotekach z 1968 r. (Ustawa, 1968) sformułowano wymagania konieczne 
do wykonywania tego zawodu. Na przełomie ostatnich lat i pod wpływem 
reform zakres tych wymagań zmieniał się. Kierunek zmian zaproponowa-
nych początkowo w Ustawie deregulacyjnej, a później w Ustawie 2.0 mocno 
osłabia prestiż zawodu bibliotekarza. Obrany przez ustawodawcę kierunek 
ewolucji zaskakuje przede wszystkim z tego powodu, że dotyczy zmniej-
szenia wymagań kwalifikacyjnych i możliwości ich weryfikacji. Fakt posia-
dania odpowiednich kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu 
i możliwość weryfikacji umiejętności, jako warunek rozwoju zawodowego, 
nie powinien budzić zdziwienia. Nie warto już w tym miejscu komentować 
zmian, które wywołała Ustawa deregulacyjna, warto natomiast przedsta-
wić ostatnie zmiany związane z Ustawą 2.0. Działanie ustawodawcy w tym 
względzie jest o tyle niezrozumiałe, że Konstytucja dla nauki, analogicz-
nie jak regulacja poprzednio obowiązująca, wśród podstawowych zadań 
uczelni wymienia „upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kul-
tury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 
informacyjnych i archiwalnych” (Ustawa, 2018a, art. 11 ust. 9), a także 
stwierdza, że  „W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego 
podstawę stanowi biblioteka” (Ustawa, 2018a, art. 49). Tym samym zakres 
obowiązków uczelni, jakość usług oferowanych czytelnikom nie zmienia 
się. Zmiany mają jednak objąć personel biblioteczny. Takie rozwiązanie 
w zasadzie sprowadza fachowość obsługi biblioteki do pewnej abstrakcji. 
Proponowana regulacja jest tym bardziej zaskakująca, że ustawodawca 
w uzasadnieniu Ustawy deregulacyjnej z 2013 r. wskazywał na „utrzyma-
nie prestiżu stanowiska”, a tymczasem w akcie poświęconym szkolnictwu 
wyższemu zdaje się, że o tym prestiżu zapomniano.

Pewnym usprawiedliwieniem może być prawo do uregulowania sytuacji 
bibliotekarzy w statutach uczelni, z tym jednak zastrzeżeniem, że konieczna 
będzie w zespołach statutowych silna reprezentacja środowisk bibliotecz-
nych, tak aby znalazły się tam odpowiednie uregulowania. Jednak, gdyby 
nawet przyjąć, że poszczególne statuty uczelni wprowadzą takie rozwiąza-
nie, to zabiegi tego typu mogą doprowadzić do zróżnicowania warunków 
zatrudnienia  i przyczynić się do daleko posuniętej dyferencjacji pracowni-
ków bibliotek w Polsce.
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Abstract

Librarians constitute a separate professional group. In the past, to be able to work in 
this profession you would need to acquire academic qualification and gain required work 
experience.. Initially, the legislator also allowed the candidates to validate their knowledge to 
work in the library by passing the exam. In recent years, due to changes introduced in the law, 
employment entry into the libraries has changed. Due to these changes librarians have lost 
some of their previous employment rights. The purpose of the text is to show legal changes 
in the librarian’s profession. Analysing subsequent law amendments, the text illustrates the 
situation of librarians employed in the higher education.
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obowiązującego prawa

Streszczenie

Bibliotekarze stanowią odrębną grupę zawodową. W przeszłości możliwość wykonywania 
tego zawodu warunkowana była zdobyciem odpowiedniego wykształcenia i stażu pracy. 
Początkowo ustawodawca dopuszczał również możliwość zweryfikowania wiedzy kandydata 
do pracy w bibliotece egzaminem. W ostatnich latach na skutek zmian wprowadzonych przez 
ustawodawcę możliwość zatrudniania w bibliotekach uległa zmianom. Pod wpływem ostatnich 
nowelizacji bibliotekarze utracili także niektóre uprawnienia ze sfery prawa pracy. Celem 
tekstu jest ukazanie zmian prawnych dotyczących zawodu bibliotekarza. Analizując kolejne 
nowelizacje tekst obrazuje sytuację bibliotekarzy zatrudnionych w szkolnictwie wyższym. 

Słowa kluczowe: biblioteka, bibliotekarz, uprawnienia, obowiązki


