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ZARZĄDZENIE Nr 129/2014 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 9 grudnia 2014 r. 
 

wprowadzające  zmiany do zarządzenia Nr 139/2013 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego  
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Na podstawie art. 66 ust 2. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami), w związku 
z § 58 ust. 5 uchwały Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. - Statut Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r.  
o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 642, z późniejszymi zmianami) 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym systemu biblioteczno-informacyjnego 
Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 139/2013 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 
 

1/ w § 22 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1/ tworzenie i udostępnianie warsztatu informacyjnego, opieka nad katalogami 

kolekcji śląsko-łużyckiej,”; 
 
2/ w § 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2/ administrowanie zintegrowanym systemem bibliotecznym VIRTUA, 
Biblioteką Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Repozytorium 
Uniwersytetu Wrocławskiego,”; 

 
3/ § 29 otrzymuje brzmienie: 

„§ 29 
Do podstawowych zadań Oddziału Przechowywania Zbiorów należy 
przechowywanie zbiorów ogólnych i kolekcji śląsko-łużyckiej, dbałość  
o bezpieczeństwo i kompletność gromadzonych wydawnictw, przyjmowanie 
nabytków, przechowywanie zbiorów i realizacja zamówień, a w szczególności: 

1/ zmiana statusu w rekordzie egzemplarza w zakresie przydzielonych 
uprawnień, 

2/ typowanie wydawnictw do konserwacji i oprawy, 
3/ współpraca z Oddziałem Udostępniania Zbiorów, 
4/ dezynfekcja zbiorów w komorze fumigacyjnej.”; 
 

4/ w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Do podstawowych zadań Oddziału Udostępniania Zbiorów należy 
udostępnianie materiałów bibliotecznych ze zbiorów ogólnych i kolekcji śląsko-
łużyckiej, tworzenie bazy użytkowników, obsługa modułu udostępniania  
w komputerowym systemie bibliotecznym, a w szczególności: 

1/ udostępnianie zbiorów w czytelniach, nadzór nad ich prawidłowym 
wykorzystywaniem przez czytelników oraz dbałość o ich bezpieczeństwo, 
kompletowanie księgozbiorów podręcznych czytelń, 

2/ wypożyczanie miejscowe i rozliczanie kont czytelników, 
3/ wypożyczanie międzybiblioteczne, obsługa programu SUBITO, 
4/ nadzór nad prawidłowym sposobem wykorzystywania zbiorów na 

miejscu, w tym ich kopiowaniem, 
5/ przyjmowanie i rozliczanie należności, wynikających z Regulaminu 

udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 
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5/ w § 36 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4/ prowadzenie katalogów Czytelni Zbiorów Specjalnych,”; 

 
6/ § 51 otrzymuje brzmienie: 

„§ 51 
1.  Do bibliotekarzy dyplomowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity z 2012 r. poz. 572,  
z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2.  Wszyscy pracownicy zatrudnieni w bibliotekach systemu informacyjno-
bibliotecznego Uniwersytetu Wrocławskiego podlegają okresowej ocenie, 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym”; 

 
7/ § 52 otrzymuje brzmienie: 

„§ 52 
Do pracowników bibliotecznych stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę  
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 
zatrudnionych w uczelni publicznej.”. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw Studenckich. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

R E K T O R 
 


