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Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§1

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. GdańskĘ Macierzy Szkolnejw Gdańsku, zwana dalej
"Biblioteką", jest jednostką finansowaną z budż etu Województwa Pomorskiego,

Z. Biblioteka dział a na podstawie:
1) Ustawy z dnia 7 wzeŚnia 1991 r, o systemie oŚwiaĘ (tekst jednoliĘ  Dz.U. ż OLB poz. 7475

z póź niejsalm i zmia na m i) ;
ż ) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oś wiatowe (tekst jednoliĘ  Dz.U, 2018 poz. 996

z poź niejszym i zm ia nam i);
3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U, 2018 poz. 967

z giź n iejszym i zm ia na m Ą i
4) Ustavly z dnia ż 7 eerwca L997 r. o bibliotekach (Dz, U. 2018 poz. 574 z póź niejszymi

zmtbnami);
5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spońu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie

ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. B25);
6) Rozpoządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego Z0I3 r. w sprawie

szczegół owych zasad dział ania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz.
369);

7) UchwaĘ Nr 51/V/99 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 1999 r.
w sprawie przekztał cenia Centrum Eduka'cji Nauczycieli w Gdańsku poprzez wydzielenie
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej jako samodzielnej placówki;

B) niniejszego statutu.
3. Siedzibą Biblioteki jestGdańsk.

§2

Biblioteka uzn^/a pieczęci z nazwą: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. GdańskĘ Macierzy
Szkolnejw Gdańsku al. Gen. J. Hallera 14.

§3

Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Pomorskiego,

§4

Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Pomorski Kurator Oś wiaty.

§5

Biblioteka obejmuje zasięgiem swojego dział ania województwo pomorskie.



Rozdział  II

CeIe i zadania BibIioteki

§6

Wspieranie procesu kształ cenia i doskonalenia nauczycieli, a takż e wspieranie dział alnoś ci szkół , w tym
bibliotek szkolnych ofaz placóweĘ o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy
z dnia 7 wrzeŚnia 1991 r, o systemie oś wiaty, zwanych dalej ,,placówkami", zakł adów kż ał cenia
nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych sprawami
kształ cenia i wychowania.

s7

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

materiał ów bibliotecznych, w Ęm dokumentów piś mienniczych, zapisów obrazu i dź więku
oraz zbior ów m u ltimed ia l nych, o bejm ujących w szczegó| noś ci :
a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z róż nych dziedzin wiedzy objęĘch

ramowymi planami nauczania,
c) literaturę piękną, a takż e tekty kultury, o których mowa w pzepisach w sprawie

podstawy programowej wychowania pzedszkolnego orcz kztał cenia ogólnego
w poszczególnych Ępach szkół ,

d) piŚmiennińrrlo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
e) podręczniki szkolne oraz przykł adowe programy nauczania i programy wychowania

przedszkolnego,
f) materiał y informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oś wiaĘ polityki

oŚwiatowej państwa, ustalanych paez ministra wł aś ciwego do spraw oś wiaĘ
i wychowania zgodnie z ań. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrześ nia 1991 r.

o systemie oŚwiaĘ, oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oś wiaĘ,
g) materiał ry, w tym literaturę pzedmiotu, stanowiące wsparcie szkół  i placówek

w realizacji ich zadań dydaĘcznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie
okreś lonym w ust. 3 pkt 2-5,

h) materiaĘ, w tym literaturę przedmiotu, doĘczące problemaĘki związanej
z udzielaniem dzieciom i mł odzież y olaz rodzicom i nauczycielom pomocy
psycholog iczno-pedagogicznej;

2) organizowanie i prowadzenie wspomagania:
a) szkó i placówek w realizacji zadań dydakĘcznych, wychowawczych i opiekuńczych,

w tym w wykozysĘwa n i u tech nolog ii i nformacyj no- kom u n i kacyjnej,
b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;
c) prowadzenie dział alnoś ci informacyjnej i bibliograficznej;
d) inspirowanie i promowanie edukacjiczytelniczej i medialnej.

2. Wspomaganie, o KÓrym mowa w ust. 1 pkt 2, jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:
1) kierunków poliĘki oś wiatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oś wiaĘ,

o KÓrych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f;
strategii województwa pomorskjego,
wymagań stawianych szkoł om i placówkom, których speł nianie jest badane przez organy
sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z pzepisami
w sprawie nadzoru pedagogicznego;
realizacji podstaw prog ramowych;
wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;
wynikówsprawdzianuiegzaminów,októrychmowawaft.9ust. 1ustawyzdnia7wześ nia
1991 r. o systemie oś wiaĘ;

ż )
3)

4)
5)
6)



7) innych potrzeb wskazanych przez szkoĘ i placówki.

3. Wspomaganie, o którym mowa ust. 1 pkt 2, polega nal
i) zaplanowaniu i pzeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoĘ lub p|acówki dział ań, mających

na celu poprawę jakoś ci pracy szkoĘ lub placówki, obejmujących:
. a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkĄ lub placówki,

b) ustalenie sposobów dział ania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoĘ
lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, wspólną ocenę efektów realizacji
zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji;

2) organizowaniu i prowadzeniu sieci współ pracy i samokształ cenia dla nauczycieli, ktorzy
w zorganizowany sposób współ pracują ze sobą w, celu doskonalenia swojej pracyl
w szczególnoś ci przez wymianę doś wiadczeń.

4. Biblioteka moze ponadto:
1) prowadzić dział alnoś ć wydawniczą;
ż ) organizować i prowadzić dział alnoś ć edukacyjną i kulturalną, w szczególnoś ci otwarte zajęcia

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

Rozdział  III

Organy Biblioteki

§8

Organami Biblioteki są:
1. Dyrektor Biblioteki, zwany dalej: "Dyrektorem".
2. Rada Pedagogiczna, zwana dalej: "Radą".

§9

1. DyreKor kieruje dział alnoś cią Biblioteki.
2. Stanowisko DyreKora powierza iz niego odwoł uje Zarząd Województwa Pomorskiego.
3. Do zadań Dyrektora na|ezy w szczególnoś ci:

1) kierowanie dział alnoŚcią Biblioteki;
2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz;
3) dysponowanie Środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialnoś ci za prawidł owe ich

wykorzystanie;
4) dokonywanie w imieniu pracodawcy czynnoś ci w sprawach z zakresu prawa pracy

w stosunku do zatrudnionych w Bibliotece nauczycieli i pracowników niebędarych
nauczycielami, na zasadach okreś lonych w odrębnych przepisach;

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

5) realizowanie uchwał  Rady, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
7) opracovuywanie i przed kł adan ie Zarządowi Województwa Pomorskiego :

a) sprawozdania ze sposobu vrykorzystania ś rodków na dofinansowanie doskonalenia .

zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budż etowym, zgodnie z odrębnymi
przepisami,

b) planów i sprawozdań finansowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
B) administrowanie zakł adowym funduszem ś wiadczeń socjalnych;
9) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.



§10

1. W Bibliotece twozy się stanowisko Wicedyrektora.
2. Stanowisko Wicedyrektora powierza i z niego odwoł uje DyreKor, po zasięgnięciu opinii organu

prowadzącego i Rady.
3. Z'akres zadań Wicedyrelćora okreś la w szczególnoś ci Regulamin Organizacyjny Biblioteki.
4, WicedyreKor zasĘpuje Dyrektora w paypadku jego nieobecnoŚci.

§11

1. W Bibliotece dział a Rada, w skł ad któĘ wchodzą wszyscy nauczyciele bibliotekarze.
2, Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
3. Rada dział a w oparciu o regulamin swojej dział alnoś ci.
4. Spory zaistniał e pomiędzy DyreKorem a Radą rozstrzyga Komisja Pojednawczazł oż ona z pięciu

czł onków wybranych spoś ród wszystkich pracowników Biblioteki, w gł osowaniu tajnym, na
zebraniu ogół u pracowników.

5. Zasady pracy Komisji Pojednawczej okreŚla jej wewnętzny regulamin.

Rozdział  IV

Struktura Organizacyjna Bibl ioteki

§12

1, W skł ad Biblioteki wchodzą:
1) WydziaĘ l

a) Wydział  Gromadzenia, Opracowania i Digitalizacji Zbiorów ;

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

2) Filie:
a) Filia w Chojnicach,
b) Filia w Gdyni,
c) Filia w Koś ciezynie,
d) Filia w Kwidzynie,
e) Filia w Malborku,
f) Filia w Nowym Dwoze Gdańskim,
g) Filia w Pruszczu Gdańskim,
h) Filia w Pucku,

D Filia w Starogardzie Gdańskim,
j) Filia w Tczewie,
k) Filia w Wejherowie.

§13

1. Filiami Biblioteki kierują Kierownicy Filii.
2. Stanowisko Kierownika Filii powierza i z niego odwoł uje DyreKor, po zasięgnięciu opinii organu

prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
3. Szczegół owąstruKurę Bibliotekiokreś la Regulamin Organizaryjny Biblioteki,zahnierdzony przez

Dyrelćora po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.



§14

Filie Biblioteki tworzy, przekztał ca i likwiduje Samoząd Województwa Pomorskiego po zasięgnięciu
opinii Pomorskiego Kuratora OŚwiaty, na wniosek DyreKora Biblioteki, który zasięga w tej sprawie opinii
Rady Pedagogicznej.

§15

1. Filie, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt. ż , realizują zadania Biblioteki w Ęonach dział ania
okreŚlonych w zał ączniku do niniejszego Statutu.

2. Filie Biblioteki uż ywają nazwy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy
Szkolnej w Gdańsku. Filia w

§16

1. Zbtory Biblioteki iwarsztat informacyjny udostępnia się czytelnikom zgodnie z Regulaminem
Orga n izacyjnym Bibl ioteki.

2. Godziny pracy placówek ustala się w zależ noś ciod potrzeb ś rodowiska i moż liwoś ci kadrowych,
o czym stanowi Regulamin Organizacyjny Biblioteki.

§17 
_

Szczegół ową organizację dział ania Biblioteki w danym roku szkolnym okreś la arkusz organizaryjny
Biblioteki.

Rozdział  V

Pracownicy Biblioteki

§18

1. W celu prawidł owego realizowania zadań statutowych oraz wł aś ciwego funkcjonowania
systemu doskonalenia nauczycieli w Bibliotece zatrudnia się:

1) nauczycieli bibliotekarzy I

2) pracowników administracji i obsł ugi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników okreś lają odrębne przepisy.
3. Zadania pracowników Biblioteki okreś lają zakresy czynnoŚci.

§19

Biblioteka moż e organizować praktyki zawodowe dla studentów i sł uchac zy pnygotowujących się
do zawodu, na podstawie pisemnego porozumienia dyrektora Biblioteki, zawartego ze szkoł ą vlyż szą
lub zakł adem kształ cenia nauczycieli.



Rozdział  VI

Zbiory biblioteczne

§20

Biblioteka twozy kięgozbiór prowadząc poliĘkę gromadzenia zbiorów zgodną z pzepisami
iw miarę otrzymywanych ś rodków finansowych. Księgozbiór moze być gromadzony równiez
w formie darów.

Biblioteka gromadzi wydawnictwa (piś miennicze i niepiś miennicze), pod kątem potrzeb
jej uż ytkowników, obejmujące wszelkie dziedziny wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) nauk pedagogicznych, psychologicznych i pokrewnych;
ż ) programów, podręczników szkolnych i ksiązek pomocniczych do nauki szkolnej;
3) publikacji naukowych i wydawnictw popularyzujących osiągnięcia nauki w dziedzinach

objęĘch programami szkolnymi róż nych Ępów szkół ;
4) literatury pięknej;
5) bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
6) regionupomorskiego.

Biblioteka gromadzi zbiory specjalne (np,: rękopisy, dokumenĘ szkolne, pomoce dydakĘczne,
spż ęty szkolne, wytwory sż uki) stanowiące Świadectwo historyczne rozwoju oś wiaty i kultury
w regionie pomorskim.
Biblioteka ewidencjonuje iopracowuje zbiory z§odnie z obowiązującymi pzepisami i normami.
Biblioteka udostępnia zbiory na warunkach okreś lonych w regulaminach zatwierdzonych przez
Dyrektora Biblioteki.

Rozdział  VII

postanowienla końcowe

§21

1. Biblioteka jest jednostką budzetową.
2, Środki finansowe na prowadzenie dział alnoś ci statutowej Biblioteki zapewnia organ prowa dzący.
3. Zasady prowadzenia przez Bibliotekę gospodarki finansowej i materiał owej okreś lają odrębne

pzepisy.

§22

Biblioteka gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi pzepisami.

§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 czerwca 20L9 r,

z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 r.

DYR§KTOR
Podrgogiczlej Blb|imcki Woiewódzkiej

w G.doń*,r"."m-tł tatgorxatc Ktos

1,

3.

4.
5,



Zalącznik do Statutu PBW w Gdańsku

Nazwy i adresy filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzl<tej im. Gdańskiej Macierzy
Szkolnej:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
Filia w Chojnicacho ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
Filia w Gdyni, ul. Pomorska39l4l,81-314 Gdynia

3. Pedagogiczna Biblioteka \ilojewódzl<a im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
Filia w Koś cierzynie, ul. Rynek 21,83-400 Koś cierzyna

4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im- Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
Filia w Kwidzynie, ul. 11 listopada 13, 82-500 Kwid4m

5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im- Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
Filia w Malborku, Plac Sł owiński 5,82-200 Malbork

6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzl<a im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
Filia w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Mickiewicza 10, 82-100 Noł vy Dwór Gdński

7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
Filia w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Pokoju 6, 83-000 Pruszcz Gdński

8. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
Filia w Pucku, ul. Sambora16,84-100 Puck

9. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
Filia w Starogardzie Gdańskim, ul. Koś ciuszki 18, 83-200 Starogard Gdński

10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
Filia w Tczewie, ul. Gdńska2 A,83-1l0 Tczęw

1 1. Pedago gicznaBiblioteka Wojewódzl<a im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
Filia w Wejherowie, ul. Rzeź nickag,84-200 Wejherowo


