STATUT
Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego
(tekst jednolity - stan aktualny)
ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne
§1.
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,
zwana dalej Biblioteką, utworzona z inicjatywy społecznej w 1907 roku, przejęta przez
Radę m. st. Warszawy uchwałą z dnia 29 marca 1928 roku działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z
późn. zm.),
2. ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jedn. z 1997 r. Dz. U. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.),
3. rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998roku w sprawie
zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich
wykazu ( Dz. U. Nr 44 poz. 269 ),
4. rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 roku w sprawie
ustalenia wykazu bibliotek, których zasoby tworzą narodowy zasób biblioteczny,
określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczegółowej ochrony
(Dz. U. Nr 146poz. 955),
5. niniejszego statutu.

Siedzibą Biblioteki jest miasto
Województwo Mazowieckie.

§2.
stołeczne Warszawa,

a

terenem

jej

działalności

§3.
1. Organizatorem Biblioteki jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje minister właściwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§4.
Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
§5.
Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, a jej zbiory współtworzą
Narodowy Zasób Biblioteczny.
§6.
Biblioteka uŜywa okrągłej pieczęci zawierającej pośrodku wizerunek godła państwa, a w
otoku napis o treści „Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna
Województwa Mazowieckiego".

ROZDZIAŁ II. Cele i zadania Biblioteki
§7.
1. Biblioteka, jako główna biblioteka Warszawy i województwa mazowieckiego, słuŜy
rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa,
upowszechnianiu wiedzy oraz rozwojowi nauki i kultury.
2. Biblioteka prowadzi działalność naukowo-badawczą.
3. Biblioteka prowadzi działalność dokumentacyjną i wydawniczą.
§ 8.
Do podstawowych zadań Biblioteki naleŜy:
1. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych słuŜących
obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza
dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek
kulturalny, naukowy i gospodarczy,
2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie
obiegu wypoŜyczeń międzybibliotecznych oraz opracowywanie i publikowanie
bibliografii regionalnych, a takŜe innych materiałów informacyjnych o charakterze
regionalnym,
3. badanie stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb uŜytkowników, analizowanie stanu
organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie
organizatorom propozycji zmian w tym zakresie,
4. udzielanie
bibliotekom
publicznym
pomocy
instrukcyjno-metodycznej
i
szkoleniowej,
5. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami publicznymi tworzącymi
sieć biblioteczną na terenie województwa mazowieckiego, w zakresie ustalonym
ustawą o bibliotekach,
6. współpraca, takŜe międzynarodowa, z bibliotekami innych typów, instytucjami
naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w
rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
§ 9.
W realizacji celów statutowych Biblioteka moŜe działać samodzielnie, wspólnie z
jednostkami prawnymi, a takŜe za pośrednictwem osób fizycznych i prawnych na
podstawie odrębnych umów.
ROZDZIAŁ III. Organy zarządzające i doradcze
§ 10.
1. Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor organizuje pracę Biblioteki oraz odpowiada za całokształt jej działalności.
§ 11.
1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie
przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy wicedyrektorów, powoływanych i
odwoływanych przez Dyrektora w uzgodnieniu z Zarządem Województwa
Mazowieckiego.

§ 12.
1. Organem opiniodawczym i doradczym właściwym dla spraw związanych
kierowaniem działalnością Biblioteki jest Kolegium.
2. Skład osobowy, zasady i tryb działania Kolegium ustala Dyrektor Biblioteki.
3. Kolegium rozpatruje sprawy związane z:
1) rozwojem Biblioteki i czytelnictwa,
2) planami działalności
3) organizacją Biblioteki
4. Decyzje Kolegium w sprawach, o których mowa w ust. 3 zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
5. Szczegółowe zasady odbywania posiedzeń określa Regulamin Kolegium nadany
przez Dyrektora Biblioteki.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§ 13.
W Bibliotece moŜe działać Rada Naukowa jako organ inicjujący, opiniotwórczy i
doradczy w zakresie działalności naukowej.
Członków Rady Naukowej w liczbie do 12 osób, spośród przedstawicieli nauki i
kultury oraz pracowników Biblioteki, powołuje na okres 4 lat Dyrektor Biblioteki.
Do zadań Rady naukowej naleŜy opiniowanie:
1) programów naukowo badawczych,
2) planów wydawniczych
3) zasad współdziałania z innymi instytucjami naukowymi
4) projektu regulaminu organizacyjnego Biblioteki i jego zmian.
Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się przynajmniej raz do roku. Pierwsze
posiedzenie zwołuje Dyrektor Biblioteki, a następne Przewodniczący Rady.
Uchwały Rady w sprawach, o których mowa w ust. 3 zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
Szczegółowe zasady odbywania posiedzeń określa Regulamin uchwalony przez
Radę.
§ 14.

W skład Biblioteki wchodzą
1. działy,
2. oddziały,
3. samodzielne stanowiska pracy.
§ 15.
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny
nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w
Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.
§ 16.
Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
ROZDZIAŁ IV. Zasady gospodarki finansowej
§ 17.
BieŜąca działalność i zobowiązania Biblioteki są finansowane z uzyskiwanych przychodów,
którymi są:

1. wpływy z prowadzonej działalności, w tym z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych,
2. dotacje otrzymywane od organizatora instytucji,
3. środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 18.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”.
§ 19.
Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków
finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i
głównego księgowego lub osób przez nich upowaŜnionych.
§ 20.
1. Biblioteka moŜe prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
odrębnymi przepisami w zakresie zbieŜnym z zadaniami statutowymi.
2. Dochód z działalności gospodarczej słuŜy realizacji celów statutowych.
ROZDZIAŁ V. Przepisy końcowe
§ 21.
Zaciągnięcie przez Bibliotekę kredytu lub poŜyczki wymaga uzyskania zgody Zarządu
Województwa Mazowieckiego.
§22.
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

