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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 sierpnia 2002 r.

w sprawie zasad organizacji obs∏ugi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi
Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz zasad wspó∏dzia∏ania bibliotek publicznych w wykonywaniu 

tej obs∏ugi.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerw-
ca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 i z 2002 r.
Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Obs∏uga biblioteczna w jednostkach organiza-
cyjnych podleg∏ych Ministrowi Spraw Wewn´trznych
i Administracji mo˝e byç organizowana w formie bi-
blioteki bàdê jej filii, zwanych dalej „placówkà biblio-
tecznà”.

§ 2. Do podstawowych zadaƒ placówki bibliotecz-
nej nale˝y:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie
i ochrona materia∏ów bibliotecznych;

2) udost´pnianie zbiorów, informowanie o piÊmien-
nictwie i zbiorach w∏asnych oraz udzielanie pomo-
cy w ich wykorzystaniu;

3) organizowanie ró˝nych form pracy kulturalnej
i edukacyjnej;

4) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, dzia∏alno-
Êci bibliograficznej, popularyzatorskiej i szkolenio-
wej, upowszechnianie czytelnictwa.

§ 3. Placówk´ bibliotecznà tworzy kierownik jed-
nostki organizacyjnej podleg∏ej Ministrowi Spraw We-

wn´trznych i Administracji, zwany dalej „organizato-
rem”.

§ 4. Organizator zapewnia warunki dzia∏alnoÊci
i rozwoju placówki bibliotecznej, odpowiadajàce jej za-
daniom, a w szczególnoÊci:

1) warunki lokalowe, poprzez:
a) usytuowanie biblioteki w punkcie dost´pnym

dla ogó∏u pracowników jednostki organizacyjnej
podleg∏ej Ministrowi Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji,

b) wydzielenie pomieszczeƒ na magazyn biblio-
teczny,

c) wyodr´bnienie, w miar´ mo˝liwoÊci, dodatko-
wych pomieszczeƒ dla bibliotekarza do prac ad-
ministracyjnych, przygotowywania materia∏ów
bibliotecznych;

2) Êrodki finansowe na wyposa˝enie i prowadzenie
dzia∏alnoÊci bibliotecznej, a w szczególnoÊci na:
a) zakup materia∏ów bibliotecznych,
b) doskonalenie zawodowe pracowników zwiàza-

nych z dzia∏alnoÊcià bibliotecznà.

§ 5. 1. Placówki biblioteczne mogà wspó∏pracowaç
z bibliotekami publicznymi, na podstawie odr´bnych
porozumieƒ, w szczególnoÊci w zakresie wymiany
ksi´gozbiorów, upowszechniania dzia∏alnoÊci eduka-
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cyjnej i informacyjnej, organizacji pracy biblioteki oraz
organizowania szkolenia dla pracowników.

2. Porozumienia, o których mowa w ust. 1, zawiera-
jà organizatorzy bibliotek. Porozumienia te okreÊlajà
szczegó∏owe zasady oraz formy wspó∏pracy.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


