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XLI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych 
przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich w Katowicach  
„Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy 

w kontekście zmieniającego się prawa” 
(Katowice, 25 września 2018 r.)

25 września 2018 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece 
Akademickiej w Katowicach odbyła się konferencja naukowa pod has- 
łem „Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w kontekście zmieniającego się 
prawa”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Sekcję Bibliotek Szkół 
Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich w Katowicach, Sekcję Bibliotek Naukowych przy Zarządzie Głów-
nym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Bibliotekę Uniwersytetu 
Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką 
w Katowicach. Obrady konferencyjne miały na celu wsparcie realizacji 
zadań Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ, takich jak dobra 
jakość edukacji oraz wzrost gospodarczy i godna praca. 

Prelegenci prezentowali zagadnienia prawne, w znacznym stopniu 
dotyczące wykonywania zawodu bibliotekarza oraz pozycji tej grupy 
zawodowej w środowisku pracy. Tematyka wystąpień była zognisko-
wana wokół całego spektrum czynników stanowiących codzienność 
pracowników instytucji kultury, m.in.: danych osobowych, zatrudnienia 
w bibliotekach i, co za tym idzie, umów cywilnoprawnych, urlopów 
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oraz uprawnień rodzicielskich. Poruszono również kwestię psychospo-
łecznych zagrożeń w miejscu pracy i wyzwań, jakie niesie automatyza-
cja. Ciekawy punkt obrad konferencyjnych stanowiło komparatystyczne 
ujęcie sytuacji prawnej bibliotekarzy w Polsce i we Włoszech. 

Otwarcia konferencji dokonała Maria Kycler, przewodnicząca Za-
rządu Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w Katowicach. Ze względu na nieobecność Dariusza Pawelca, 
dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteki Akademickiej, przywitała uczestników oraz za-
rysowała tematykę spotkania, podkreślając fakt regularności spotkań 
w postaci Forów Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie 
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, które od 
lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem osób związanych nie tylko 
z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Ponadto M. Kycler skie-
rowała podziękowania dla głównych organizatorów wydarzenia: Marty 
Kunickiej, pracownicy Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach, Błażeja Mądrzyckiego, adiunkta 
w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, oraz sponsorów. Warto 
zaznaczyć, że konferencja stanowi jedynie punkt wyjścia do dalszych 
rozważań naukowych w postaci publikacji planowanej przez czasopismo 
„Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”.

Obrady rozpoczął B. Mądrzycki (Wydział Prawa i Administracji, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach), wygłaszając referat zatytułowany 
Bibliotekarz, pracownik szkoły wyższej – wybrane zagadnienia. Zwrócił 
w nim uwagę na rozwój bibliotek, który zawdzięczamy przede wszyst-
kim bibliotekarzom, nazwanym dilerami wiedzy, gdyż wspomagają oni 
klienta, czyli czytelnika, przekazując liczne materiały oraz dostęp do 
zasobów informacji. Jest to jedno z głównych zadań uniwersytetów, 
dlatego ich fundamentem jest właśnie biblioteka. Przywołując Ustawę 
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz materiały legislacyjne autor dokonał 
próby umiejscowienia grupy zawodowej bibliotekarzy w środowisku 
naukowym. Na podstawie ustawy o bibliotekach pracownicy bibliotek 
ze względu na specyfikę swojego miejsca pracy mogą zostać nazwani 
korporacją bibliotekarzy.

Kolejny z referentów, Sebastian Koczur (Wydział Prawa, Admi-
nistracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego) w odczycie Efektywność ochrony 
prawa pracy wobec wyzwań automatyzacji odniósł się do sytuacji HR -u  
w szeroko rozumianym sektorze przemysłowym, objętym w coraz 
większym stopniu automatyzacją. Podkreślił, że wiele czynności w pra-
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cy bibliotekarza, które wcześniej były wykonywane ręcznie, zastępuje 
praca odpowiednio zaprogramowanego robota czy maszyny. W świetle 
ciągłego rozwoju technicznego pojawia się pytanie, czy prawo pracy jest 
w stanie sprostać wyzwaniom postępu cywilizacyjnego, rozszerzającej 
się mechanizacji i robotyzacji. S. Koczur przedstawił główne cele pra-
wa pracy, łącznie z wiodącą funkcją ochronną, definiującą prawidłową 
relację między pracownikiem a pracodawcą i w pewnym stopniu trak-
towaną jako zabezpieczenie pracownika przed wyparciem z rynku pracy 
przez maszynę, głównie dzięki społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Decydujący staje się artykuł 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 
w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjętej przez Naród w referendum kon-
stytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisanej przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (zasada ochrony pracy), 
stanowiący, że praca w znaczeniu podmiotowym – jako relacja, która 
łączy strony stosunku pracy – pozostaje pod ochroną Rzeczypospolitej 
Polskiej. Artykuł ten, rozumiany w wymiarze społecznym, zabezpiecza 
pracownika przed wykluczeniem z aktywności zawodowej. Drugim 
przepisem, ważnym dla zrozumienia funkcji ochronnej prawa pracy, 
jest artykuł 65 (zasada wolności wyboru zawodu), ustęp 5, mówiący 
o tym, że władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, 
produktywnego zatrudnienia, wdrażając programy przeciwdziałające 
bezrobociu i podejmując odpowiednie działania na rynku pracy. Treść 
tego artykułu pozwala na zdefiniowanie podmiotu odpowiedzialnego 
za zabezpieczenie pracownika na rynku pracy. Trzeba jednak pamiętać, 
że prawo pracy niekoniecznie może obronić się przed postępem, gdyż 
zawsze podąża ono za realnym życiem. Nie jest to jednak problem, 
który dotknie pracowników w najbliższej przyszłości, ze względu na 
fakt, iż proces całkowitej technicyzacji wymaga czasu. 

Aneta Trojanowska (Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach) w referacie Za-
grożenia psychospołeczne w środowisku pracy podjęła problematykę 
bliską każdemu pracownikowi w związku z relacjami nawiązywanymi 
w miejscu zatrudnienia. Wskazała rolę stresu jako naturalnego zjawiska 
oddziałującego na biologicznie procesy życia człowieka. Jego głów-
nym zadaniem jest przygotowanie na zagrożenie, poprzez aktywowanie 
wszystkich układów wewnętrznych. Bycie zestresowanym jest normal-
ne, w przeciwieństwie do życia w ciągłym stresie, w wyniku którego 
człowiek może odczuwać liczne dolegliwości somatyczne. Szczególnie 
ważnym zagadnieniem jest stres w miejscu pracy. Dotyczy on zarówno 
pracowników, jak i pracodawców – poprzez odczuwanie dyskomfor-
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tu psychicznego w związku z warunkami i wymaganiami przekra-
czającymi możliwości danej osoby. Autorka prezentacji szczegółowo 
omówiła przyczyny i skutki stresu, wskazując możliwe rozwiązania 
problemu, miejsca, gdzie można szukać pomocy, oraz wagę koncepcji 
zarządzania czasem work ‑life balance. Jako główne zagrożenia psycho-
społeczne zanalizowała ponadto zjawiska agresji, mobbingu, przemocy, 
dyskryminacji, molestowania i molestowania seksualnego oraz wypa-
lenia zawodowego. Większość z nich można również zaobserwować na 
uczelniach wyższych oraz w bibliotekach, co więcej, w tych miejscach 
pracy wymienione zagrożenia przybierają wyjątkowo wyrafinowane, 
podstępne formy. Obiektem ataków stają się w szczególności osoby 
aktywne, wykazujące się profesjonalizmem i chęcią ciągłego rozwoju. 
Ze względu na to zagrożenia psychospołeczne często określa się mianem 
nagany za sukces. 

Do kręgu zagadnień prawnych powróciła Anna Maria Rizzo (Wy-
dział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach), która 
w wystąpieniu zatytułowanym Komparatystyczna analiza pracowni-
czych praw bibliotekarzy w Polsce i we Włoszech dokonała omówienia 
i zestawienia sytuacji prawnej bibliotek, instytucji kultury oraz ich pra-
cowników. Ukazała specyfikę Włoch pod względem ustawodawczym, 
związaną z istnieniem wielu regionów posiadających odrębne prawo 
oraz podziałów językowych. Przedstawiła typologię włoskich bibliotek, 
ich charakterystykę oraz nakreśliła różnice w odniesieniu do polskich 
instytucji kultury. Omówiła proces zatrudnienia włoskich bibliotekarzy 
oraz stawiane im wymagania, w dużej mierze wynikające z tradycji 
i kultury danego regionu. Scharakteryzowała prawo pracy w kontekście 
bibliotek włoskich i polskich oraz różnice w prawach pracowniczych 
bibliotekarzy. 

Sesję pierwszą obrad zakończyły wystąpienia sponsorów konferen-
cji. Ewa Komorowska, przedstawicielka firmy Jacek Lewinson – Pub-
lishers’ Representative Central/Eastern Europe, zaprezentowała ofertę 
wydawniczą oraz możliwości systemów TBIS i ONIXTB. Kolejny spon-
sor, MAGRA Wilhelm & Wspólnicy, zapoznał słuchaczy ze specyfiką 
najnowszych urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i skanerów, które 
z powodzeniem sprawdzają się również w Centrum Informacji Nauko-
wej i Bibliotece Akademickiej.

Część drugą konferencji otworzyło wystąpienie Justyny Czerniak-
 -Swędzioł (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie) pt. Uprawnienia rodzicielskie pracowników bibliotek  
W ciągu ostatnich dziesięciu lat zapisy Kodeksu pracy zmieniły się 
na korzyść zarówno pracowników, jak i pracodawców. Autorka zwró-
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ciła uwagę, że uprawnienia rodzicielskie to nie tylko urlopy, ale też 
liczne przywileje, obejmujące m.in. ochronę gwarantowaną kobiecie 
w ciąży czy uprawnienia związane z organizacją pracy, umożliwiające 
pełnienie innych funkcji społecznych oraz utrzymanie wspomnianego 
już work ‑life balance. Warto zaznaczyć, że uprawnienia rodzicielskie 
dotyczą nie tylko kobiet, o czym wielokrotnie się zapomina. Zakres 
uprawnień rodzicielskich przedmiotowych jest coraz szerszy – zmiany 
te wprowadzane były etapowo, jednak przełomowy okazał się rok 2010. 
J. Czerniak -Swędzioł omówiła przywileje rodziców w związku z po-
szczególnymi etapami rozwoju dziecka, ze uwzględnieniem praw ro-
dzicielskich w przypadku pracowników bibliotek i uczelni wyższych. 
Najważniejszą ochroną dla kobiety w ciąży, a później matki karmiącej, 
powracającej do pracy, z punktu widzenia Kodeksu pracy jest ochrona 
dotycząca trwałości zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że prawo nie 
chroni kobiety w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracow-
niczych bądź popełnienia przestępstwa, o czym mowa w artykule 50 
Kodeksu pracy. 

Tematykę urlopu w ogólnym rozumieniu podjęli Kinga Piwowarska 
(Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Kra-
kowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) oraz Tomasz 
Piwowarski (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie) w refe-
racie Prawo do urlopu bibliotekarza – ile dni? Sytuację pracowników 
uczelni wyższych oraz bibliotekarzy, regulowaną przez Ustawę z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, prelegenci zestawili ze 
zmianami w związku z nową ustawą – prawem o szkolnictwie wyższym 
i nauce, zwaną ustawą 2.0, wchodzącą w życie 1 października 2018 r., 
skutkującą tym, że uprawnienia pracowników w zakresie urlopu wy-
poczynkowego w znacznym stopniu ulegną zmianom. K. Piwowarska 
i T. Piwowarski zanalizowali poruszane zagadnienia w kontekście Karty 
Nauczyciela i Kodeksu pracy. Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule 
odczytu nie jest oczywista, głównie ze względu na zróżnicowany wy-
miar urlopu, ponieważ status prawny bibliotekarza zależy od rodzaju 
placówki, w której jest on zatrudniony, podstawy prawnej zatrudnienia 
oraz stażu pracy. 

Karolina Kulikowska (Praktyka Nowych Teorii i Telekomunikacji 
w kancelarii Kochański Zięba & Partners) wygłosiła referat Monito-
rowanie pracownika w miejscu pracy a ochrona danych osobowych 
w zatrudnieniu, w którym odniosła się do Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych. Wymieniła podstawowe założenia i za-
dania ustawy oraz omówiła część zagadnień, które z powodu nieznajo-
mości prawa budzą największe kontrowersje poza środowiskiem praw-
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nym i są nazywane absurdami RODO. Przedstawiła ogólne wytyczne 
dla pracodawców wynikające z artykułów ustawy, w szczególności 
zasady regulujące przetwarzanie danych pracowników w miejscu pracy. 
Przepisy związane z wprowadzeniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
powinny znaleźć się w Kodeksie pracy wraz z dostosowaniem polskiego 
porządku prawnego w zakresie prawa pracy do RODO, jednak na razie 
do dyspozycji jest jedynie ich projekt. Polski prawodawca uznał za wy-
jątkowo istotne uregulowanie zasad przetwarzania danych ze względu 
na stosowanie monitoringu wizyjnego. W związku z tym już w usta-
wie o ochronie danych osobowych zostały dodane konkretne przepisy 
w Kodeksie pracy, obowiązujące od 25 maja, które ustanawiają zasady 
przetwarzania danych pracowników tą drogą. Autorka wystąpienia za-
nalizowała sposób, w jaki nowe przepisy rzutują na pracę w bibliotekach 
i innych instytucjach kultury lub w uczelniach wyższych. 

W zamykającej obrady prezentacji pt. Umowy cywilnoprawne w in-
stytucjach kultury Albert Rejdych (Wydział Prawa i Administracji, Uni-
wersytet Śląski w Katowicach), odnosząc się do kwestii zatrudnienia 
pracowników, posłużył się Kodeksem cywilnym i Kodeksem pracy. 
Ukazał cechy poszczególnych typów umów, różnice między nimi wy-
nikające z podstawy prawnej oraz skutki zawiązania umowy danego 
rodzaju. Szczególnie dokładnie zanalizował umowy najczęściej zawie-
rane w instytucjach kultury, w tym w bibliotekach. 

Po wygłoszeniu wszystkich referatów rozpoczęła się dyskusja doty-
cząca zwłaszcza ochrony danych osobowych pracownika oraz monito-
ringu wizyjnego. Wielu słuchaczy pytało o zagrożenia psychospołeczne 
w miejscu zatrudnienia oraz o to, jakiego materiału dowodowego można 
użyć, wytaczając sprawę pracodawcy. 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem pracowników 
instytucji kultury, uczelni wyższych i prawników. Zamknięcia obrad 
dokonała M. Kycler, dziękując uczestnikom oraz organizatorom. Dzięki 
udziałowi w wydarzeniu słuchacze poszerzyli swoją wiedzę z zakresu 
sytuacji bibliotek w odniesieniu do zmieniającego się prawa, co z pew-
nością ułatwi im aktywne działanie w swoim środowisku pracy. 

Tekst wpłynął do redakcji 10 października 2018 r.


