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Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. GdańskĘ Macierzy s*olnejw Gdańsku, zwana dalej

;Bńlió6ń", jest jednostką ńnansowaną z budzetu województwa pomorskiego,

Biblioteka działa na podstawie:

1)Ustawyzdnia7września1991r.osystemieoświaty(tekstjednolityDz'U.ŻOLBpoz.1475
z późniejszym i zm ia na m i ) ;

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oŚwiatowe (tekst jednolity Dz,U, 2018 poz, 996

z późniejszymi zmianami) ;

3) Ustawy z dnia 26 sĘcznia 1982 r, Kafta Nauczyciela (tekst jednoliĘ Dz,U, 2018 poz,967

z późn iejs4m i zm ia na m Ą i
4) l.)stavly zdnia 27 ńńa L997 r, obibliotekach (Dz. U. 2018 poz.574 zPÓŹniejszYmi

zmianam); l_!_ .^ t_...i^}^ią 1Ąń? r rłt

5) Rozpoządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia.ż9 kwietnia 2003 r, W sprawle

ramowego statutu publicznej biblioteki peoaiogiczne; (D,,^9, 2003 Nr 89, poz, B25);

6) Rozporządzenia lłiniitra iourac;i ru5roao"wó; z anh ż8 lutego 2013 r, w sprawie

szczegółowycn zasal działania punticznycn nintiotet< pedagogicznych (Dz, U, 2013 poz,

369);
7) UchwaĘ Nr 51/V/99 Sejmiku Województwa Pomorskiego zdnia 26 kwietnia 1999 r,

w sprawie pzetształcenń centrum Edńcji Nauczycieli w Gdańsku poprzez wydzielenie

puaaógi.rne: ei|ńtóki Ńojewódzkiej jako samodzielnej placówki;

B) niniejszego statutu.
Siedzibą Biblioteki jest Gdańsk,

§2

Biblioteka używa pieczęci z nazwąi pedagogiczna Biblioteka wojewódzka im, GdańskĘ Macierzy

Szkolnejw Gdańsku al. Gen. J. Hallera 14,

§3

orga nem prowadzącym Bi bl iotekę jest sa moząd województwa pomo rskiego,

§4

Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje pomorski kurator oświaty,

§5

Biblioteka obejmuje zasięgiem swojego działania województwo pomorskie,

1.

2.

3.



Rozdział II

cele i zadania Biblioteki

§6

Wspieranie procesu kztałcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieranie działalnoŚci szkół, w Ęm
bibliotek szkolnych oraz placóweĘ o których mowa w art. 2 pK 3-5 i 7 ustawy
z dnla 7 września 1991 r. o systemie oświaĘ, zwanych dalej ,,placówkami", zakładów doskonalenia
nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych sprawami
kształcenia i wychowania.

§7

1. Do zadań biblioteki nalezy:
1) gromadzenie/ opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udosĘpnianie uzytkownikom

materiałów bibliotecznych, w Ęm dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dŹwięku
or az zbior ów m u lti med ia l nych, o bejm ujących w szczegól ności :
a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych

ramowymi planami nauczania,
c) literaturę piękną, a także teksĘ kultury, o których mowa w przepisach w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kztałcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół,

d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
e) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania

przedszkolnego,

0 materiaĘ informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oŚwiaĘ polityki
oświatowej państwa, ustalanych pzez ministra właściwego do spraw oŚwiaty
i wychowania zgodnie z ań. 35 ust. 2 pK 1 ustavuy z dnia 7 wzeŚnia 1991 r.

o systemie oświaĘ, oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oŚwiaĘ,
9) materiaĘ, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkoł i p|acówek

w realizacji ich zadań dydakĘcznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie
określonym w ust. 3 pkt 2-5,

h) materiaĘ, w tym literaturę przedmiotu, doĘczące problematyki związanej
z udzielaniem dzieciom i młodzieĄ oraz rodzicom i nauczycielom pomocy
psycholog iczn o- peda gog icznej;

ż) organizowanie i prowadzenie wspomagania:
a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

w tym w wykorzystywa n i u technolog ii informaryjno-kom u n ikacyjnej,
b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;
c) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;
d) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

2. Wspomaganie, o którym mowa w ust. 1 pK 2, jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:
1) kierunków poliĘki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oŚwiaĘ,

o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f;
strategii województwa pomorskiego,
wymagań stawianych szkołom i placówkom, Kórych spełnianie jest badane przez organy
sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami
w sprawie nadzoru pedagogicznego;
rea l izacji podstaw prog ramowych;
wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;
wynikówsprawdzianuiegzaminów,októrychmowawaft.9ust. 1ustawyzdnia7wrzeŚnia
1991 r, o systemie oświaĘ;

2)
3)

4)
5)
6)



7) innych potrzeb wskazanych przez szkoĘ i placówki.

3. Wspomaganie, o którym mowa ust. 1 pkt 2, polega na:
1) zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potzebami szkoĘ lub placówki działań, mających

na celu poprawę jakości prary szkoĘ lub placówki, obejmująrych:
a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoĘ lub placówki,
b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoĘ

lub placówki,
c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, wspólną ocenę efeKów realizacji

zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji;
2) organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, któny

w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy/
w szczególności przez wymianę doświadczeń.

4. Biblioteka moze ponadto:
1) prowadzić działalność wydawniczą;
2) organizować i prowadzić działalność edukaryjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia

edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie;
3) realizować, w ramach zadań statutowych, programy i projekĘ ze środków zewnętrznych.

Rozdział III

Organy Biblioteki

§8

Organami Biblioteki są:
1. Dyrektor Biblioteki, zwany dalej: "Dyrektorem",
ż, Rada Pedagogiena, zwana dalej: "Radą".

§9

1. Dyrektor kieruje działalnoŚcią Biblioteki.
2, Stanowisko Dyrektora powierza iz niego odwołuje Zarząd Województwa Pomorskiego.
3. Do zadań DyreKora nalezy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Biblioteki;
Z) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz;
3) dysponowanie środkami finansovuymi i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich

wykorzystanie;
4) dokonywanie w imieniu pracodawry czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

w stosunku do zatrudnionych w Bibliotece nauczycieli i pracowników niebędacych
nauczycielami, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad placówką maciezystą w Gdańsku
ijej filiami;

6) realizowanie uchwał Rady, podjęĘch w ramach jej kompetencji stanowiących;
7) opracowywanie i przed kładan ie Zarządowi Województwa Pomorskiego :

a) sprawozdania ze spbsobu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia 
.

zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetovuym, zgodnie z odrębnymi
przepisami,

b) planów i sprawozdań finansowych, zgodnie z odrębnymi pzepisami;
B) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
9) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.



§10

1, W Bibliotece tworzy się stanowisko WicedyreKora.
2. Stanowisko Wicedyrektora powierza i z niego odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opiniiorganu

prowadzącego i Rady,
3. Zakres zadań Wicedyrektora określa w szczególności Regulamin Organizacyjny Biblioteki.
4. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w pzypadku jego nieobecności.

§r1

1. W Bibliotece działa Rada, w skład Kórej wchodzą wszyscy nauczyciele bibliotekarze.
2. Pzewodniczącym Rady jest DyrelGor.
3. Rada działa w oparciu o regulamin swojej działalności.
4. Spory zaistniałe pomiędzy Dyrektorem a Radą rozstrzyga Komisja Pojednawczazłożona z pięciu

członków wybranych spośród wszystkich pracowników Biblioteki, w głosowaniu tajnym, na
zebraniu ogółu pracowników.

5. Zasady pracy Komisji Pojednawczej określa jej wewnętrzny regulamin.

Rozdział IV

Struktura Organizacyjna Blbl ioteki

§12

1. W skład Biblioteki wchodzą:
1) WydziaĘ:

a) Wydział Gromadzenia, Opracowania i Digita|izacji Zbiorów ;

b) Wydział Informacji i Wspomagania Placówek OŚwiatowych;
c) Wydział UdosĘpniania Zbiorów;
d) Wydział Finansowo - Księgowy;
e) Wydział Administracyjny.

2) Filie:
a) Filia w Chojnicach,
b) Filia w Gdyni,
c) Filia w Kościezynie,
d) Filia w Kwidzynie,
e) Filia w Malborku,

0 Filia w Nowym Dwoze Gdańskim,

c) Filia w Pruszczu Gdańskim,
h) Filia w Pucku,
i) Filia w Starogardzie Gdańskim,
j) Filia w Tczewie,
k) Filia w Wejherowie.

§13

1. Filiami Biblioteki kierują Kierownicy Filii,
2, Stanowisko Kierownika Filii powierza iz niego odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu

prowadzącego i Rady Pedagogicznej,
3. Szczegółową strukturę Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki , zatvllerdzony przez

Dyrektora po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.



§14

Filie Biblioteki tworzy, pzekztałca ilikwiduje Samorząd Województwa Pomorskiego po zasięgnięciu
opinii Pomorskiego Kuratora OświaĘ, na wniosek Dyrektora Biblioteki, który zasięga w tej sprawie opinii
Rady Pedagogicznej.

§15

1. Filie, o których mowa w § 12 ust. 1 pK. 2, realizujązadania Biblioteki w Ęonach działania
określonych w załączniku do niniejszego Statutu.

2. Filie Bib|ioteki uzywają nazv{y: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy
Szkolnej w Gdańsku. Filia w

§16

1. Zbiory Biblioteki iwarsziat informacyjny udosĘpnia się czytelnikom zgodnie z Regulaminem
Orga n izacyjnym Biblioteki.

ż. Godziny prary placówek ustala się w zalezności od potrzeb środowiska i możliwości kadrowych,
o czym stanowi Regulamin Organizacyjny Biblioteki.

§!7

Szczegółową organizację działania Biblioteki w danym roku szkolnym okreŚla arkusz organizacyjny
Biblioteki.

Rozdział V

Pracownicy Biblioteki

§18

1. W ce|u prawidłowego realizowania zadań statutowych oraz właŚciwego funkcjonowania
systemu doskonalenia nauczycieli w Bibliotece zatrudnia się:

1) nauczycieli bibliotekarzy l
2) pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

3. Zadania pracowników Biblioteki okreŚlają zakresy czynności.

§19

Biblioteka może organizować praĘki zawodowe dla studentów i słuchac zy przygotowujących się
do zawodu, na podstawie pisemnego porozumienia dyrektora Biblioteki, zawartego ze szkołą vlyższą
lub zakładem kształcenia nauczycieli.



Rozdział VI

Zbiory biblioteczne

§20

Biblioteka tworzy księgozbiór prowadząc poliĘkę gromadzenia zbiorów zgodną z przepisami
iw miarę otrzymywanych środków finansowych. Księgozbiór może być gromadzony równiez
w formie darów.

Biblioteka gromadzi wydawnictwa (piśmiennicze i niepiśmiennicze), pod kątem potrzeb
jej uźytkowników, obejmujące wszelkie dziedziny wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) nauk pedagogicznych, psychologicznych i pokrewnych;
2) programów, podręczników szkolnych i książek pomocniczych do nauki szkolnej;
3) publikacji naukowych iwydawnictw popularyzująrych osiągnięcia nauki w dziedzinach

objętych prog ra ma m i sz kol nym i różny ch Ępów sz kół;
4) literatury pięknej;
5) bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
6) regionupomorskiego.

Biblioteka gromadzi zbiory specjalne (np.: rękopisy, dokumenĘ szkolne, pomoce dydaktyczne,
sprzęty szkolne, wytwory sztuki) stanowiące Świadectwo historyczne rozwoju oświaty i kultury
w regionie pomorskim.
Biblioteka ewidencjonuje i opracowuje zbiory zgodnie z obowiązującymi pzepisami i normami.
Biblioteka udostępnia zbiory na warunkach określonych w regulaminach zatwierdzonych przez
Dyrektora Biblioteki.

Rozdział VII

postanowienia końcowe

§21

Biblioteka jest jednostką budżetową.
Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki zapewnia organ prowa dzący.
Zasady prowadzenia przez Bibliotekę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.

§22

Biblioteka gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§23

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie pzewidzianym dla jego uchwalenia,

§24

Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej PBW w Gdańsku w dniu 18 czenruca ż0I9 r.
z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 r.

DYREKT0R
Podagpgicznęj Bb|imcki Woiewódzkiej

w G.dłd*.l

nł*łuffiń

1.

3.

4,

5.

1.

2.

3.



Załącznik do Statutu PBW w Gdańsku

Nazwy i adresy fiIii Pedagogicznej BibliotekiWojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy
§zkolnej:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy§zkolnejw Gdańsku.
Filia w Chojnicach, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im, Gdańskiej Macieny §zkolnejw Gdańsku.
Filia w Gdyni, ul. Pomorska 39l4L, 81-314 Gdynia

3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej MacierzySzkolnejw Gdańsku.
Filia w Kościerrynie, Rynek 21, 83-400 Kościerzyna

4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy§zkolnejw Gdańsku.
Filia w Kwidzynie, ul. 11 listopada 13, 82-500 Kwidzyn

5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im, Gdańskiej Macierzy Szkolnejw Gdańsku.
Filia w Malborku, Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork

6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy §zkolnejw Gdańsku.
Filia w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Mickiewicza L0, 82-100 Novuy Dwór Gdański

7, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy §zkolnejw Gdańsku.
Filia w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Pokoju 5, 83-000 Pruszcz Gdański

B. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im, GdańskiĘ Macierzy§zkolnejw Gdańsku.
Filia w Pucku, ul. Sambora 16, 84-100 Puck

9. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im, Gdańskiej Macierzy §zkolnejw Gdańsku.
Filia w Starogardzie Gdańsklm, ul. Zblewska 18, 83-200 Starogard Gdański

10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnejw Gdańsku.
Filia w Tczewie, ul. Gdańska 2A, 83-110 Tczew

11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macieny§zkolnejw Gdańsku.
Filia w Wejherowie, ul. Rzeźnicka 9, 84-200 Wejherowo


