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Interpelacja w sprawie możliwości wydania nowego 
rozporządzenia do ustawy o obowiązkowych egzemplarzach 
bibliotecznych

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pana Marszałka zapytanie do Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego w sprawie możliwości wydania nowego 
rozporządzenia do Ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.  

Obowiązująca od 1996 r. Ustawa o egzemplarzach bibliotecznych regulowana jest w praktyce 
rozporządzeniem właściwego ministra. Ustawa ta nie określa w sposób enumeratywny bibliotek 
uniwersyteckich, które powinny otrzymywać tzw. egzemplarz obowiązkowy, dlatego konieczne jest 
rozporządzenie. Od 1997 r. praktyka wysyłania przez wydawców i autorów egzemplarzy 
obowiązkowych następuję na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. 
w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych 
poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania. Pragnę zauważyć, że od 1997 
r. wiele zmieniło się w polskiej rzeczywistości, także w szkolnictwie wyższym. Powstały licznie 
uniwersytety, które jako uczelnie znacznie wzmocniły swoją pozycję w ciągu tych kilkunastu lat i mogą 
wykazać dzięki temu długą listą osiągnięć przyczyniających się do wzrostu ogólnie rozumianego 
dobrobytu w Polsce. Niestety od 1997 r. nie dokonano żadnych zmian w liście podmiotów 
otrzymujących egzemplarze obowiązkowe, co dyskryminuje najnowsze ośrodki uniwersyteckie. Warto 
zaznaczyć, że za wydaniem nowego rozporządzenia przemawia także sytuacja gospodarza Polski, która 
znacznie zmieniła się od 1997 r. i nie należy przypuszczać, że wydawców, szczególnie publikacji o 
zasięgu ogólnopolskim nie będzie stać na wysłanie do polskich bibliotek kilkunastu dodatkowych 
egzemplarzy książek czy czasopism. Natomiast wydanie nowego rozporządzenia może znacznie wpłynąć 
na dostęp polskich studentów i naukowców do najświeższych myśli i badań. Działanie to może też 
zapobiec dalszemu wzrastaniu nierówności społecznych w sferze dostępu do wiedzy i peryferyzacji 
młodszych ośrodków uniwersyteckich, co może zniweczyć wysiłki Państwa Polskiego w celu 
podnoszenia poziomu rozwoju cywilizacyjnego naszej Ojczyzny. Przy rozważaniu wprowadzenia 
nowego rozporządzenia do wspomnianej ustawy, należy także rozważyć rozwój technologiczny, jaki 
nastąpił od 1997 r. i rosnącą liczbę wydawnictw elektronicznych, które być może także powinny być 
zgłaszane i wysyłane do wskazanych rozporządzeniem bibliotek.

Otrzymując sygnały od mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, jestem 
przekonany o konieczności wydania przez Pana Ministra nowego rozporządzenia w przedmiotowej 
sprawie. Czy takie rozporządzenie Pan Minister może wydać?



Z poważaniem, poseł na Sejm RP Aleksander Mikołaj Mrówczyński


