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REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO  
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCA CH 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, zwanego dalej 
Uniwersytetem lub UPH,  tworzą Biblioteka Główna i wchodzące w jej skład biblioteki specjalistyczne. 

2. Biblioteka Główna stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego UPH. 
3. System biblioteczno-informacyjny UPH działa w oparciu o: 

1) ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572); 
2) ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami); 
3) statut UPH. 

§ 2 
 

1. Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego, zwany dalej Regulaminem, jest wewnętrznym aktem 
normatywnym całego systemu biblioteczno-informacyjnego, zwanego dalej Biblioteką, który ustala organizację 
Biblioteki, zakresy działania jednostek organizacyjnych wchodzących w jej skład oraz obowiązki i uprawnienia 
dyrektora Biblioteki. Schemat organizacyjny Biblioteki określa załącznik nr 1 do regulaminu. 

4. Biblioteka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną i pełni funkcje ogólnodostępnej biblioteki naukowej 
realizującej zadania usługowe, dydaktyczne i naukowe. 

5. Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki określa Regulamin Udostępniania Zbiorów Systemu Biblioteczno-
Informacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu. 

 
 

II. Cele i zakres działalno ści Biblioteki 
 

§ 3 
Do zadań Biblioteki w szczególności należy: 

1) zapewnienie dostępu do literatury naukowej i dydaktycznej, zgodnie z profilem Uniwersytetu, poprzez 
gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych i zasobów 
informacyjnych; 

2) działalność informacyjna; 
3) prowadzenie prac bibliograficznych oraz dokumentowanie dorobku piśmienniczego pracowników 

Uniwersytetu; 
4) szkolenie użytkowników w zakresie usług biblioteczno-informacyjnych i umiejętności informacyjnych oraz 

poradnictwo i opieka nad użytkownikami korzystającymi z zasobów informacyjnych i ze zbiorów 
bibliotecznych; 

5) promocja zbiorów i usług Biblioteki; 
6) współpraca z bibliotekami oraz instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą; 
7) prowadzenie działalności administracyjnej oraz gospodarki finansowej związanej z funkcjonowaniem 

Biblioteki. 
 
III. Organizacja Biblioteki  

 
§ 4 

 
1. Jednostkami organizacyjnymi Biblioteki są w szczególności: oddziały, sekcje, samodzielne stanowiska, 

biblioteki specjalistyczne. 
2. Jednostki organizacyjne Biblioteki tworzy, przekształca i likwiduje rektor na wniosek dyrektora  Biblioteki,  
       po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej. 
3. Podstawową jednostką organizacyjną Biblioteki jest oddział. 
4. W celu realizacji ściśle określonych zadań, wykraczających poza zakres działania jednego oddziału, dyrektor, 

po zaopiniowaniu przez Radę Biblioteczną, może powoływać na czas określony zespół międzyoddziałowy, 
komisje stałe lub doraźne. 

5. Jednostki organizacyjne Biblioteki zobowiązane są do wzajemnej współpracy oraz współdziałania  
       w realizowaniu zadań. 
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IV. Zadania jednostek organizacyjnych Biblioteki 
 

§ 5 
 

Do zadań Oddziału Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów w szczególności należy:  
 

1) gromadzenie i uzupełnianie zbiorów drogą zakupu, prenumeraty, wymiany i darów;  
2) ewidencja zbiorów;   
3) opracowanie rzeczowe i formalne zbiorów zgodnie z obowiązującymi normami; 
4) tworzenie komputerowej bazy katalogowej Biblioteki;   
5) organizowanie gospodarki dubletami, drukami zbędnymi i prowadzenie wymiany międzybibliotecznej; 
6) nadzór nad selekcją księgozbioru; 
7) współpraca z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT.   

 
§ 6 

 
Do zadań Oddziału Udostępniania Zbiorów w szczególności należy: 

1) udostępnianie zbiorów w czytelniach oraz wypożyczanie ich poza Bibliotekę; 
2) przechowywanie, porządkowanie i zabezpieczanie zbiorów;  
3) tworzenie bazy komputerowej czytelników, wypożyczeń i zwrotów; 
4) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z bibliotek krajowych i zagranicznych; 
5) prowadzenie ewidencji zbiorów przekazywanych do bibliotek specjalistycznych i innych agend 

bibliotecznych; 
6) digitalizacja zbiorów bibliotecznych do bazy ABC. 

 
§ 7 

 
Do zadań Oddziału Informacji Naukowej w szczególności należy : 

1) organizacja i prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz użytkowników; 
2) szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z zasobów informacji; 
3) administrowanie i promocja dostępu do elektronicznych źródeł informacji; 
4) dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu w postaci bazy bibliograficznej; 
5) prowadzenie innych baz własnych; 
6) koordynowanie promocji i popularyzacji Biblioteki – jej zbiorów, zasobów i usług; 
7) tworzenie i aktualizacja witryny internetowej Biblioteki. 

 
§ 8 

 
Sekcja Konserwacji Zbiorów wykonuje: 

1) bieżące naprawy zniszczonych wydawnictw; 
2) inne prace introligatorskie. 

 
§ 9 

 
Do zadań Sekretariatu w szczególności należy:   

1) obsługa kancelaryjno-administracyjna Biblioteki; 
2) prowadzenie spraw finansowo-rozliczeniowych; 
3) ewidencja majątku Biblioteki, z wyłączeniem księgozbioru; 
4) współpraca z jednostkami UPH w zakresie ogólnej działalności Biblioteki. 

 
§ 10 

 
Do zadań bibliotek specjalistycznych, działających na zasadach czytelni, w szczególności należy udostępnianie 
zbiorów. 

 
§ 11 

 
Do zadań wszystkich jednostek organizacyjnych Biblioteki należy: 

1) nadzór na zgromadzonymi zbiorami;  
2) udział w skontrum;  
3) współudział w gromadzeniu zbiorów; 
4) prowadzenie staży zawodowych pracowników Biblioteki i innych bibliotek naukowych oraz praktyk 

studenckich; 
5) prowadzenie statystyki; 
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6) współorganizowanie konferencji, warsztatów; 
7) promocja i popularyzowanie Biblioteki – jej zbiorów, zasobów i usług. 

 
§ 12 

 
W Bibliotece działa stała Komisja Inwentaryzacyjna, do której zadań należy: 

1) organizowanie i nadzór nad inwentaryzacją zbiorów; 
2) kontrola całości lub części zbiorów bibliotecznych; 
3) stwierdzanie liczby ewentualnych braków i ich wartości oraz sporządzanie protokołów; 
4) wnioskowanie wraz z uzasadnieniem w sprawie nieodnalezionych braków materiałów bibliotecznych. 

 
§ 13 

 
Administrowanie i obsługę informatyczną zintegrowanego komputerowego systemu biblioteczno-informacyjnego 
PROLIB oraz bibliotecznej sieci komputerowej prowadzi Ośrodek Zarządzania Siecią Komputerową.  
 
 
V. Zarządzanie Bibliotek ą  

 
§ 14 

 
1. Nadzór nad Biblioteką sprawuje prorektor ds. nauki. 
2. Biblioteką kieruje dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 
§ 15 

 
1. Dyrektor Biblioteki koordynuje działalność Biblioteki jest odpowiedzialny za całokształt jej funkcjonowania,  
       a w szczególności: 

1) kieruje realizacją zadań organizacyjnych, dydaktycznych i usługowych;  
2) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników i odpowiada za politykę kadrową; 
3) określa zasady gromadzenia zbiorów bibliotecznych; 
4) odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej i prawidłowe gospodarowanie majątkiem; 
5) opracowuje plany działalności i rozwoju oraz inicjuje nowe kierunki działania zgodnie ze współczesnymi 

tendencjami bibliotekarstwa i informacji naukowej; 
6) nadzoruje działalność bibliotek specjalistycznych; 
7) przygotowuje i przedstawia Radzie Bibliotecznej oraz Senatowi sprawozdania z działalności Biblioteki; 
8) przedkłada rektorowi i Senatowi wnioski w sprawie struktury, organizacji, działalności  
      i rozwoju Biblioteki;   
9) przedkłada rektorowi wnioski w sprawach osobowych pracowników Biblioteki; 
10) nadzoruje inwentaryzację zbiorów bibliotecznych; 
11) organizuje i odpowiada za rozwój i doskonalenie kadry bibliotecznej; 
12) organizuje współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami krajowymi i zagranicznymi; 
13) koordynuje praktyki biblioteczne;  
14) w razie potrzeby rozstrzyga sprawy nieuregulowane postanowieniami tego regulaminu. 
 
 

2. Dyrektor Biblioteki kieruje Biblioteką przy pomocy jednego zastępcy. Zakres zadań i uprawnień zastępcy 
dyrektora Biblioteki określa dyrektor Biblioteki, informując o nich pracowników Biblioteki. 

3. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor Biblioteki może wyznaczyć jednego z kierowników Oddziałów do 
kierowania Biblioteką podczas jego nieobecności.  

 
§ 16 

 
1. Organami doradczymi i opiniodawczymi Dyrektora Biblioteki są: 

1) Kolegium Biblioteki; 
2) stałe i doraźne komisje powoływane do realizacji określonych zadań. 

2. W skład Kolegium Biblioteki wchodzą:  
1) dyrektor Biblioteki; 
2) zastępca dyrektora Biblioteki; 
3) kierownicy oddziałów; 
4) przedstawiciele związków zawodowych działających w Bibliotece, po jednym z każdego związku.  

3. W posiedzeniach Kolegium Biblioteki mogą brać udział inne osoby zaproszone przez dyrektora Biblioteki. 
4. Zebrania Kolegium Biblioteki zwołuje Dyrektor Biblioteki, w miarę potrzeb.  
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§ 17 
 

1. Oddziałem biblioteki kieruje kierownik, którego powołuje i odwołuje rektor na wniosek dyrektora. 
2. Kierownicy oddziałów podlegają bezpośrednio dyrektorowi Biblioteki. 
3. Kierownik oddziału Biblioteki działa w oparciu o zakres czynności i kompetencji ustalonych przez dyrektora, a 

w szczególności: 
1) jest odpowiedzialny za organizację, funkcjonowanie i realizację zadań jednostki; 
2) współuczestniczy w podejmowaniu decyzji personalnych w jednostce; 
3) jest zobowiązany do ułatwiania podnoszenia kwalifikacji podległych pracowników; 
4) współpracuje z kierownikami innych jednostek organizacyjnych Biblioteki.  

4. Kierownik na czas nieobecności wyznacza swojego zastępcę, który przejmuje jego obowiązki. 
5. Kierownik oddziału odpowiada za prawidłowy przebieg szkoleń nowych pracowników Biblioteki, stażystów oraz 

studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, realizowanych w podległym oddziale.  
6. Kierownik opracowuje i przedkłada dyrektorowi okresowe sprawozdania z działalności kierowanej przez siebie 

jednostki. 
7. Zakres czynności pozostałych pracowników Biblioteki określają kierownicy poszczególnych jednostek 

organizacyjnych, a zatwierdza dyrektor. 
 

 
VI. Pracownicy Biblioteki 
 
1. W Bibliotece zatrudniani są: bibliotekarze dyplomowani, pracownicy biblioteczni, informatycy, pracownicy 

administracji. 
2. Do pracowników sytemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu stosuje się przepisy rozporządzeń Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podstawowych stanowisk pracy i wymagań kwalifikacyjnych. 
3. Prawa i obowiązki wszystkich pracowników Biblioteki określa Regulamin Pracy Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach. 
4. Pracownicy Biblioteki zobowiązani są w szczególności do:  

1) realizowania zadań usługowych, organizacyjnych, dydaktycznych zgodnie z wymogami jednolitego 
systemu biblioteczno-informacyjnego UPH, przy zastosowaniu obowiązujących norm i standardów; 

2) podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego; 
3) dbałości o całość mienia bibliotecznego i jego bezpieczeństwo; 
4) należytego wypełniania zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem oraz ich terminową realizację; 
5) inicjowania, wykazywania postawy twórczej i podejmowania przedsięwzięć na zajmowanym stanowisku, 

usprawniających funkcjonowanie Biblioteki; 
6) przestrzegania Regulaminu Pracy UPH oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych regulaminów, zarządzeń 

i instrukcji regulujących pracę Biblioteki, w tym przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), a także zasad Kodeksu etyki bibliotekarza i 
pracownika informacji. 

 
 
VII. Postanowienia ko ńcowe 
 
Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Senat UPH.  
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Załącznik Nr  1 do Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UPH 

 
Schemat organizacyjny systemu biblioteczno-informac yjnego  

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlca ch 
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