
Załącznik do  
Zarządzenia Nr 8 /2021 

Dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej  
we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 
 

 

Aneks nr 2 

z  dnia 28 stycznia  2021 roku 

 

 do Statutu Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu  

wprowadzonego Zarządzeniem Nr  4 /2020 Dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we 

Wrocławiu z dnia 06 lutego 2020 r. 

 

Na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1327 ze 

zmianami); ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t. j. Dz.U. 2020 poz. 910 ze zmianami );ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U.2019 poz. 2215  ze zmianami); rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki 

pedagogicznej (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 825); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 

r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369) 

 

§ 1. W Statucie  Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) użyte w  § 23 ust. 1 pkt 3 lit. a  wyrazy „ studentów  informacji naukowej i  bibliotekoznawstwa, słuchaczy 

szkół pomaturalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz szkół podstawowych” zastępuje 

się wyrazami „ uczniów i studentów na wszystkich etapach kształcenia”.  § 23 ust. 1 pkt 3 lit. a  otrzymuje 

brzmienie : 

„ a ) prowadzenie zajęć dydaktycznych na rzecz uczniów i studentów na wszystkich etapach kształcenia”, 

 

2) w  § 30  ust. 2 pkt 2 skreśla  się wyraz „ Zgorzelec”.  § 30 ust. 2  pkt 2  otrzymuje brzmienie : 

„ 2 Biblioteki pedagogiczne w: Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, 

Kłodzku, Lubinie, Lubaniu, Lwówku Śl., Miliczu, Nowej Rudzie, Oleśnicy, Środzie Śl., Trzebnicy, Wołowie, 

Ząbkowicach Śl. i Złotoryi, zwane „bibliotekami pod-ów”, przekazane do prowadzenia jako zadanie 

powierzone, na podstawie  porozumień zawartych między Województwem Dolnośląskim a powiatami. 

 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 28 stycznia  2021 r. 

 

 


