
MKiDN – WYTYCZNE – INSTRUKCJA  

Pełna nazwa instytucji: Wpisujemy pełną nazwę instytucji zgodnie ze statutem, np.: 
„Miejska Biblioteka Publiczna w Wesołej” lub „Gminne Centrum Kultury w Zielonej” 
 
Dyrektor: imię i nazwisko  
Strona www: podajemy pełny adres strony internetowej. Jeśli biblioteka nie posiada strony 
internetowej wpisujemy brak 
 
METRYCZKA (dane osoby wypełniającej sprawozdanie) 
Imię:  
Nazwisko:  
Telefon:  
E-mail:  
 
PYTANIA 

1. Stan i strukturę bibliotek publicznych – status formalno-prawny: biblioteki posiadające 

status instytucji kultury (wpisane do rejestru instytucji kultury), biblioteki połączone  

z ośrodkami kultury lub innymi instytucjami (jakimi?); wykaz imienny gmin, które nie 

realizują zadań ustawowych – nie prowadzą biblioteki publicznej w formie instytucji 

kultury, z informacją od kiedy i dlaczego, informacja o zlikwidowanych (przyczyny 

likwidacji) i nowo powołanych placówkach bibliotecznych (zmiany w stosunku do roku 

ubiegłego). 

Proszę podać wpis do rejestru instytucji Kultury oraz status formalno-prawny np. Biblioteka 

posiadająca status instytucji kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury  - RIK 6/1999 

W tym punkcie podajemy również dane teleadresowe biblioteki głównej oraz filii i punktów 

bibliotecznych, np.: Miejska Biblioteka Publiczna w Wesołej, ul. Wesoła 2, 50-147 Wesoła. 

Filie biblioteczne: 

 Fila nr 1, ul. ul. Piłsudskiego 72, 50-147 Wesoła 

 Filia w Smutnej, Smutna 125, 50-147 Wesoła 

Punkt biblioteczny w Pustków Wesoły, ul. Kolejowa 48 

Jeśli nastąpiły zmiany proszę je opisać.: np.: Nastąpiła likwidacja Filii nr 2 z oddziałem dziecięcym 
przy ul. Broniewskiego 65A, 50-147 Wesoła.  

 
2. Wpływ nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

w zakresie możliwości łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury na organizację 

bibliotek (wykaz bibliotek, które zostały połączone z innymi instytucjami kultury w 2017 r., 

ocena skutków połączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami, działania 

samorządów „nieformalnie” łączące biblioteki publiczne z innymi instytucjami - np. 

likwidacja biblioteki publicznej i powołanie nowej instytucji, w ramach której funkcjonuje 

biblioteka). 

Informacje wpisują biblioteki, które zostały w danym roku sprawozdawczym połączone z inną 

instytucją kultury, opisując szczegółowo co uległo zmianie, np. w wyniku połączenia zmniejszono 

liczbę etatów, ograniczono liczbę godzin otwarcia biblioteki z 40 do 36, przeniesiono bibliotekę do 

innego budynku, itp.  

 

 



3. Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych; wysokość dotacji na działalność 

ponadlokalną (ze szczególnym uwzględnieniem zmian w stosunku do ubiegłego roku). 

Informacje wpisują tylko biblioteki, które pełnią zadania bibliotek powiatowych, proszę tutaj 
opisać na podstawie jakiego dokumentu jest realizowana działalność oraz jaka jest wysokość 
dotacji np.: Miejska Biblioteka Publiczna w Wesołej realizuje zadania powiatowej biblioteki dla 
powiatu wesołego na podstawie Porozumienia nr 18.OR.2451.14.2016 Zarządu Powiatu Wesoła 
(UM/BKS/INNE/1/5/8—G/2016). Dotacja na w/w zadania została przyznana w wysokości 30 000,00 zł 
(bez zmian w stosunku do 2016 r.). 
Ponadto proszę opisać ile bibliotek podlega Państwa opiece, np.: Miejska Biblioteka Publiczna w 
Wesołej sprawuje nadzór merytoryczny nad 20 bibliotekami miejskimi, 5 miejsko-wiejskimi oraz 3 
wiejskimi.   
W tym punkcie opisujemy również  inicjatywy i szkolenia realizowane w ramach tej dotacji. 
Jeśli biblioteka nie pełni zadań biblioteki powiatowej wpisujemy Nie dotyczy. 
 
Więcej informacji biblioteki powiatowe wpisują w formularzu analiza opisowa_powiatowa 
(załącznik do wiadomości e-mail) 
 

4. Ocenę poziomu „nasycenia” sprzętem komputerowym, w tym stanu technicznego 

komputerów, źródeł pochodzenia i problemów z tym związanych, np. z przekazywaniem do 

bibliotek komputerów wycofywanych z innych instytucji (z urzędów gmin), skala zjawiska. 

Problemy związane z użytkowaniem komputerów z uwzględnieniem informacji: o pomocy 

informatycznej w zakresie obsługi i użytkowania komputerów, wdrażania e-usług,  

(kto udziela takiej pomocy bibliotekarzom, czy jest dostępna i wystarczająca), możliwość 

podnoszenia kompetencji bibliotekarzy w zakresie wdrażania usług elektronicznych  

(np. szkolenia). 

Proszę szczegółowo opisać stan komputerów w Państwa placówce, zgodnie z w/w wytycznymi. 
Przykład:  Poziom „nasycenia” sprzętem komputerowym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wesołej 
jest wysoki. Po wielu latach starań w roku 2017 udało się wymienić  12 pracownicze stanowiska 
komputerowe. Na biurkach pracowników stanęły nowoczesne komputery typu All-In-One, które 
zostały zakupione ze środków unijnych z końcem 2016 r. w ramach zadania pn.: pn. „Rozwój oferty 
kulturalnej”(numer projektu: RPFS.04.08.04-08-0085/16). 
Pozostałe stanowiska czytelnicze (25 sztuk) wymagają modernizacji, a w kilku przypadkach całkowitej 
wymiany, ze względu na podzespoły, które ledwo obsługują system Windows XP, nie wspierany  
już od  8 kwietnia 2014.  
Jeżeli chodzi o modernizację obecnych stanowisk, to jest potrzeba zwiększenia pamięci RAM oraz 
wymiany dysków twardych, ponieważ obecne zawierają błędy i posiadają długie czasy dostępu do 
danych, co irytuje czytelników korzystających ze stanowisk komputerowych. 
Z obsługą sprzętu komputerowego pracownicy Biblioteki radzą sobie bardzo dobrze. W razie 
wątpliwości, niejasności lub problemów, zawsze mogą zwrócić się do informatyka, który jest  
na miejscu.  
 

 
5. Obsługę specjalnych grup użytkowników bibliotek publicznych (osób  

z niepełnosprawnością, seniorów) – dostęp do biblioteki (informacja o ewentualnych 

barierach architektonicznych), zbiory przeznaczone dla osób z dysfunkcjami wzroku (np. 

książki z dużą czcionką, audiobooki, e-booki - liczba w wol., jedn. inw. lub zbiory 

licencjonowane), wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne – jego rodzaj  



i opis. Informacja o ewentualnej współpracy (i jej charakterze) podejmowanej  

z organizacjami lub instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne. 

 
Proszę szczegółowo opisać wszystkie działania, inicjatywy i zbiory przeznaczone dla Seniorów oraz 
osób niepełnosprawnych. W tym punkcie podajemy nazwę działania, ilość spotkań, osób 
przeszkolonych, czy tez zbiorów. Proszę podać i opisać rodzaj współpracy z organizacją lub 
instytucją wspierająca tych użytkowników.  
 
Przykład: 

1. Kursy komputerowe dla seniorów – fila biblioteczna nr 1 zorganizowała zajęcia komputerowe 
dla seniorów w wieku 50+ z udziałem młodych wolontariuszy z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego. Łącznie odbyło się 5 cykli po 6 spotkań, w których uczestniczyło 277 osób. 

2. Oddział Książki Mówionej w ramach edukacji kulturalnej, Stowarzyszenie „Twoje Nowe 
Możliwości” z Wrocławia, działające na rzecz kształcenia i aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób z niepełnosprawnością, zaprezentowało portal filmowy Adapter.pl przeznaczony dla 
osób niewidomych i niesłyszących (1 spotkanie - 14 osób). 

 
Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna w Wesołej posiada 1392 egz. książek z dużą czcionką. 
Biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX’ im. H. 
Ruszczyca w Warszawie i udostępnia w ramach porozumienia urządzenie Czytak i książki w tym 
formacie.  
Placówka biblioteczna prowadzi punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej, etc.  
 
 

6. E-usługi bibliotek – zakres (np. katalog on-line, bazy danych, tworzenie biblioteki cyfrowej 

lub udział w konsorcjum, zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki), ich odbiorcy (np. 

kategorie, grupy wiekowe) i wykorzystanie (np. liczba wejść, pobrań). 

Proszę szczegółowo opisać e-usługi w Państwa bibliotece, powinien znaleźć się tu opis jakościowy w 

oparciu o dane zawarte w Dziale 8 formularza K-03, np. katalog on-line udostępniony jest dla wszystkich 

użytkowników biblioteki, bez ograniczeń wiekowych, w ciągu roku sprawozdawczego odnotowano 7753 wejść 

do katalogu.  

7. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje – udział  

w programach, grantach, sponsoring, itp. 

 

Proszę szczegółowo opisać wszystkie środki pozyskane z innych źródeł, w tym również te rzeczowe. 

Podajemy pełne nazwy programów i darczyńców. 

Proszę podać w przypadku dotacji pn. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek, zarówno 

wysokość dotacji jak i ilość zakupionych zbiorów.  

Przykład:  

Miejska Biblioteka Publiczna w Wesołej w roku 2017 otrzymała dotacje z MKiDN z programu 

„Promocja czytelnictwa” na projekt pt. „Kolorowe książki” – dotacja – 14 200,00 zł.  

Z programu Biblioteki Narodowej pn. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - dotacja w 

wysokości 63 900,00 zł., zakupiono 2 200 egz.   

Ponadto działalność biblioteki wsparło pomocą rzeczową Stowarzyszenie „Książka Regionalna”, które 

przekazało w formie darów nowości wydawnicze zbiorów regionalnych - 668 egz. na kwotę 19 987,43 

zł. 



Lokalna firma papiernicza „Papierek” przekazała nieodpłatnie materiały plastyczne w wysokości 

1 000, 00 zł dla dzieci w ramach działań „Ferie w Bibliotece” . 

 

8. Realizację budżetów partycypacyjnych w bibliotekach publicznych w 2017 r. – problemy 

związane z ich wykorzystywaniem (np.: czy występuje zjawisko zmniejszania budżetu 

organizatora o kwotę otrzymaną z budżetu partycypacyjnego?) oraz ocenę skali zjawiska  

w porównaniu z poprzednimi latami. W przypadku środków pozyskanych z budżetu 

partycypacyjnego od innego samorządu niż organizator podstawowy prosimy o padanie 

szczegółowych informacji dotyczących wielkości dotacji, jej przeznaczenia oraz samorządu 

dotującego (powiatowy, miejski, wojewódzki).  

 

Proszę podać wysokość dotacji z budżetu partycypacyjnego oraz działanie na co przeznaczono 

środki.  

Budżet partycypacyjny (inaczej: budżet obywatelski) - to proces, który umożliwia mieszkańcom 

dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na 

przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. 

 

9. Inwestycje (budowa, rozbudowa) oraz pozyskiwanie nowych lokali bądź obiektów  

w ostatnim roku, z informacja o źródłach finansowania inwestycji. 

Proszę opasać wszystkie inwestycje związane z budową, rozbudową oraz remontem pomieszczeń 

bibliotecznych. Należy wykazać również środki pozyskane na doposażenie placówek 

bibliotecznych. Ważne jest wykazanie wysokości poniesionych wydatków oraz źródła ich 

finansowania.  

Przykład: W marcu 2017 r. nastąpiło otwarcie nowo wyremontowanej filii bibliotecznej przy ul. Białej 

w Wesołej. Filia znajduje się obecnie na parterze budynku mieszkalnego. W bibliotece zainstalowano 

nowe oświetlenie, instalację grzewczą oraz położono wykładzinę PCV. Wszystkie pomieszczenia 

zostały odmalowane, ponadto wymieniono okna i drzwi w placówce. Środki pozyskano w ramach 

zadania realizowanego przez Gminę Wesoła pn. „Rozwój obiektów instytucji kultury: Zadanie nr 1 

„Przebudowa budynku przy ul. Białej”, wartość inwestycji 120 000,00 zł.  

 

 

___________________________    _______________________ 

                      Pieczęć instytucji                                                   Podpis dyrektora instytucji  


