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:/D Z I EN"N I K ' ., U .,S ~TA W 
POLSKIEJ . R'ZECZ~y'pb 'sPOLITEJ' LUDOWEJ 

.' .' 

:W'arszawa, dnia 29 sierpnia 1968 r~ Nr ' 33 
T ,R E S (;: 
Poz.: 

. ROZPQRzĄDZENm' RADY MINISTRÓW 
/ . .\ 

2'1:1 - z dnia 20 sierpnia 1968 1'.. w sprawie uznania "Ligi Ochrony Przyródy''' ' za :stowarzyszenie wyższejużytecz- .' 
nośći ,' :' .393 

, R OZ P O R Z Ą 'D Z E N I A: 
y . - ",; 

228 -,. Ministra" Kultury i, ,Sztuki z dnia .12 lipca ,1968 r. w sprawie ,zasad i, trybu rejestrowania bibliotekI zbio-
rów materiałów bibliotecznych oniz udzielania zezwoleń na publiczne ich udostępnianie. _. ,393 

229 - PrzewodniCzą~ego Komitet\! Pracy i Płac z dnia ,15 sierpnia ,1968 r. , w sprawie dokonywania potrąceń 
'z ,emerytur i rent osobom przebywając'ymw domach ; rencistów lub w innych zakładach pomocy społecznej, 
Vi zamkniętych zakładach społecznych służby zdrowia oraz' w zakładach szkolenia .inwalidów. ' . 395 
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ROZPORZĄDZENIE , RADY MINISTRÓW 

IZ dnia 20 sierpnia 1968 r. 

w spr~wie uznania "Lig. Ochrony Przyrody" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. 

Na podstawie art. 46 i 47 Prawa o stowarzyszeniach 
z dnia 27 pażdziernika 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z yóź- ' 
niejszymizmianami) zarządza się, co następuje: 

w porozumieniu z Ministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzew
nego. 

§ 1. Stowarzyszehie "Liga Ochrony Przyrody" uznaje srę 
za stowarzyszenie wyższej użyteczności. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych oraz zainteresowanym min islrom. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi , w ' życie z dniem oglo
szenia. 

§ 2. Stowarzyszeniu "Liga Ochrony Przyrody" n$l daje się 
statut, który ustala ioglasza Minister Spraw Wewnętrznych Prezes Rady Ministrów: w i. P. Jaroszewicz 

Wicepreżes Rady Ministrów 
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ROZPORZĄDZENIE~INJSTRA KULTURY l SZTUKI 

z dnia 12 lipca 1968 r. 

w .sprawie zasad i trybu rejestrow'ania bibliotek f zbiorów materiałów .. blbliotecznych oraz udzielania zezwoleń 
cną publi~znelch ' udostępnianie. 

Na podstawie art. 34 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 
· 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63) : zarządzasię" 
co następuje: 

, i 

_. § 1. 1." Organizacje spółdzielcze, społeczne i inne insty
tucje n-iepaństwowe , osoby prawne oraz organi lac je i inst y
tucje nie posiadające ' osoboWQści pra wnej, nie , w.chodzące 

.I 



. '').. 

Dziennik Ustaw Nr 33 - 394 Poz. 228 

w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej; obowiązane są 
zgłosić do- rejestracji posiadane -biblioteki i ' zbiory materia
łów bibliotecznych. ., 

2. Rejestrację przeprowadza organ do, sprav.: ,kultury 
'prezydium powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym po
wiat, dzielnicowej) rady narodowej właściwej ze względu na 
siedz.ibę biblioteki lub miejsce, gdzie znajduje się zbiór ma
teriałów ' bibliofecznych - zwany d,alej "org,anem "do spraw . 
kult)1ry". 

3. Do wniosku o rejestrację załącza się dane według 

ustalonego wzoru. 

§ 2. -Obowiązek zgłaszania do rejestracji 'nie dotyczy 
bibliotek, i zbiorów rilateriałó'w bibliotecznych: 

1) związków ząwodowych, 

2) organizacji " spółdzielczych, ' społecznych i innych insty- · 
tucji niepaństwowych, osób prawnych oraz organizacji 
i instytucji nie posiadających osobowości prawnej, włą
czonych do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, 

3) liczących mniej niż 300 woluminów, jeżeli nie' są prze
'Znaczone do udostępniania publicznego ani nie zawiera
ją materiałów bibliotecznych o charakterze zabytkowym, 
wYlp.ienionych wart. 5 pkt 9 ustawy 1- dnia 15 luteg-o 
1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach '(Dz. U. 
Nr Hl, poz. 48). 

§ 3. Organizacje 
ust. 1, obowiązane są 

1) o zmianie adresu 
bliotecznych oraz 
tucji, 

instytucje, o których mowa w §1. 
zawiadomić organ do spraw kultury: · 

biblioteki lub zbioru materiałów bi
adresu władz organizacji' lub insty-

2) ,o zlikwid0waniu biblioteki z podaniem przeznaczenia jej 
zb'iorów. ' 

§ 4. Organ do spr,aw 'kultury jest liprawnio~y do: 

1) sprawdzenia informacji podanych we wniosku , o reje
strację, 

2) badania, czy nie zachodzi obawa zniszczenIa lub uszko
dzenia zbiorów, 

3) żądania nie częściej niż raZ w roku sprawozdań zawie-
rających 'informacje o zmianach w zawartości liczeb-
ności zbiorów oraz o działalności biblioteki. 

§ 5. Organizacje spółdzielcze, społeczne l ',mne instytu
cje niepaństwowe oraz osoby prawne i -osoby fizyczne mogą ' 

ipublicznie udostępniać posiadane zbiory biblioteczne po uzy
skaniu zezwolenia. 

~ 6. Zezwolenie na publiczne udostępnianie zbiorów bi
bli-otecznych wydaje organ do sprawkliltury. 

.' 
§ 7. 1. Wniosek o zezwolenie powinien w 'szczególno-

ści zawiera'ć : 

1) opis lokalu b'iblioteki z podaniem wymiarów poszczegól
nych pomieszczeń, 

'. 2) imię i nazwisko, wykształcenie oraz, przygotowaniebi
bliotekąrskie osoby kierującej biblioteką, 

3) regulamin udostępniania zbiorów, 
4) datę, numer dowodu zarejestrowania biblioteki lubzbio- , 

lU inater"iałówbibliotecznych z 'podaniem zmian zaszłych 
od daty zarejestrowania; 

2. Do osób fizycm'ych ubiegających się o zezwolenie na 
publiczne udostępnianie zbiorów (§ 5) , mają zastosowanie 
przepisy§ 1 ust. 1, §3 'i 4. 

't § 8. Organ do spraw kultury może odmówić zezwolenia 
na publiqne udostępnianie zbiorów bibli'otecznych, jeżeli: 

l) zbiory za wief ają materiały biblioteczne; których udo
' stępnianie publiczne sprzeczne jest z interesem społecz
nym albo które objęte są zakazem rozpowszechniania 

: wydanynl przez właściwy organ kontroli prasy,publika
cji i widowisk lub na które nie uzyskano zez wolenia te
go organu na rozpowszechnianie, jeżeli ze'zwolenie ta-
'kie powinno być uzyskane, . 

2) bibli oteka nie posiada pełnej ewidencji zbiorów, umożli. 
wiającej kontrolę ich zawartości, 

3) pomies,zczenie biblioteki nie Odpowiada' wymaganiom 
bezpieczenstwa i higieny, " , 

4) psoba kierująca biblio t eką ' nie pusiada odpowiedniego 
przygotowania, uznanego za wystarczające przez organ 
udzielający zezwolenia, 

5) biblioteka, któr.ej regulamin przewiduje udostępnianie , 
zbiorów"dzieciom i młodzieży do lat 14, nie posiada od
dzielnego katalogu, obejmującego odpowiednią lekturę 

dla tej kategorii cZytelników. 

§ 9. 1. ' Organ do spraw kultury cofnie zezwolenie ria 
publiczne' udostępnianie zbiorów bibliotecznych, jeżeli wyj
dą .na jaw okoliczności uzasadniają~e odmowę udzielenia 
zezwolenia (§8). 

2. Przed cofnięciem zezwolenia ~rgan do spraw kultury 
może wyznaczyć termin do usunięcia stwierdzpnyc:h braków. 

3. Organ do spraw !cultury może cofnąć zeżwolenie,. ję
' żeli osoba, która otrzymała zezwolenie, nie składa wymaga;·,. 
nych sprawoz.dań (§ 4' pkt3). " 

§ 10; 1. Od obowiązku uzyskania zezwolenia na publicz- . 
ne udostępnianie zbiorów bibliotecznych zwalnia się: ' 

1) organizacje spółdzielcze i społeczne, które udostępnia~ 

ją zbiory biblioteczne w wykonaniu swych statutowych 
Iladań, 

2) osoby, które przed dniem wejścia w życierozpoiządze~ 
nia otrzymały ' zaświadczenia, o których mowa w § 4 
ust, 2 rozporządzenia Rady Minis trów z dnia 24 wrze
śnia. 1962 r. w .sprawie określeriia rodzajów działalności 
g'ospóa:arczej zwolnionych od obowiązku tlzyskania 
zezwolenia na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i nie
których usług (Dz, U. ' Nr ,62, / poz. 296 z późniejszymi 
zmianamj ), ' , 

2. Przepisy §9 stosuje się odpowiednio do organizacji 
i osób, o których mowa w ust. 1 pkt I i 2, z tą zmianą, że 
organ do spra v{ kultury może ' w stosunku doni.ch zakazać 
dalszeg'o publicznego udostępniania zbiorów bibliotecznych. 

§ 11. Rozporządzenie nie narusza przepisów dotyczących 
zakresu i trybu sprawowania nadzor.u i kontroli na podsta
wie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego 
Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (Dz. U. Nr 34; 
poz. 210 z późniejszymi zmianami). ' 

§ li Traci moc rozporządzenie Ministra Oświaty Z dnia 
24 stycznia 1948 r: w sprawie rejestracji bibliotek i wypoży
czalni ' ksiązek oraz sprawozdań z ich działalności (Dz. U. 
Nr 5, pOz. 38). 

§, 13. Rozporządzenie wchodzi W życie po, upiy~ie -30 dni. 
od dnia ogłoszenia. 

Minister KuHury i Sztuki: L. Motyka 


