
  

Zarządzenie Nr 89/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

 
zmieniające zarządzenie Nr 72/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 
dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz wprowadzające tekst jednolity regulaminu 
 
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 25 ust. 2 oraz § 22 ust. 6 Statutu Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego oraz Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 
138/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.  
 
 

postanawiam, 
 
co następuje:  

§ 1 
 

W zarządzeniu Nr 72/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 
lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, w załączniku nr 1 wprowadzam następujące zmiany: 
 

1. W pkt I ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego działa na podstawie: 

a)  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
572 ze zm. ), 

b)  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) 
c) Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

2. W pkt I ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
Regulamin organizacyjny określa podstawowe zadania, zakres działalności i zasady 
organizacji Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 
3. W pkt II ust. 2 lit. j  otrzymuje brzmienie: współpraca z jednostkami naukowo-

badawczymi i dydaktycznymi UKW, 
4. W pkt II ust. 2  po lit. j dodaje się lit. k  w brzmieniu:  

współpraca z bibliotekami, instytucjami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi, 
społecznymi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, dla realizacji projektów 
badawczych i usług, w tym wypożyczeń międzybibliotecznych. 

5.  W pkt III ust. 3  otrzymuje brzmienie: Jednostki organizacyjne Biblioteki tworzy, 
przekształca i znosi Rektor na wniosek Dyrektora, zaopiniowany przez Radę 
Biblioteczną. 

6. W pkt III ust. 4  otrzymuje brzmienie: Strukturę organizacyjną Biblioteki określa 
załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 
 



  

7. W pkt III ust. 5  otrzymuje brzmienie: Decyzje ws. zasad udostępniania pomieszczeń 
Biblioteki Głównej jednostkom i organizacjom współpracującym z Biblioteką UKW, 
podejmuje Rektor na wniosek dyrektora, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną. 

8.  W pkt III  dodaje się ust. 8 w brzmieniu: Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki 
i inne ważne dokumenty wewnętrzne wprowadza zarządzeniem Dyrektor po uzyskaniu 
opinii Rady Bibliotecznej  

9. W pkt III  dodaje się ust. 9 w brzmieniu: Cenniki usług bibliotecznych wprowadza 
zarządzeniem Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej. 

10.  W pkt IV ust. 3  otrzymuje brzmienie: Dyrektor Biblioteki Głównej kieruje systemem 
biblioteczno – informacyjnym Uniwersytetu. Do zadań Dyrektora należy w 
szczególności:  

a) nadzór merytoryczny nad systemem biblioteczno-informacyjnym UKW, 
b) planowanie strategii i kierunków rozwoju Biblioteki, 
c) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz, 
d) przygotowywanie projektów planu rzeczowo-finansowego w ramach przyznanych 

Bibliotece środków finansowych i nadzorowanie ich wykonania, 
e) przygotowywanie sprawozdań z działalności, 
f) realizacja uchwał Rady Bibliotecznej, 
g) prawidłowe gospodarowanie powierzonym majątkiem Biblioteki, 
h) dbanie o rozwój i realizację potrzeb podległych pracowników, 
i) wnioskowanie do Rektora UKW w sprawie nawiązywania i rozwiązywania stosunków 

pracy, jak również awansów, nagród i wyróżnień oraz kar dla pracowników Biblioteki, 
j) ustalanie zakresów obowiązków podległych pracowników, 
k) określanie zasad gromadzenia i opracowania zbiorów, 
l) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych UKW w sprawach realizacji 

planów badawczych oraz w procesie kształcenia studentów. 
11. W pkt IV  dodaje się ust. 6 w brzmieniu: Dyrektor po uzyskaniu zgody Rektora może 

powołać pełnomocnika, określając zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnik powołany w 
sposób określony w zdaniu pierwszym nie może ustanawiać dalszych pełnomocników.  

12. W pkt V ust. 1 otrzymuje brzmienie: Kierownicy filii, oddziałów, sekcji i pracowni 
specjalistycznych podlegają funkcjonalnie Dyrektorowi Biblioteki lub właściwemu 
zastępcy dyrektora. 

13. W pkt V ust. 2 otrzymuje brzmienie: Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje 
i odwołuje Rektor na wniosek Dyrektora, spośród kandydatów wyłonionych w drodze 
konkursu i po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.  

14. W pkt VI ust. 3  otrzymuje brzmienie: Wymagania kwalifikacyjne, stanowiska i 
zaszeregowanie dla bibliotekarzy zatrudnianych w bibliotekach uczelni publicznych 
określa odpowiednie rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 

15. W pkt VII w ust. 2  po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu: Pełnomocnicy – jeżeli zostaną 
ustanowieni 

16. W pkt VII  wykreśla się ust. 4 
17. W pkt VIII ust.1 otrzymuje brzmienie: w sprawach, których niniejszy regulamin nie 

określa, zastosowanie mają inne powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności 
regulamin organizacyjny UKW. 



  

W pkt VIII dodaje si ę ust. 2  w brzmieniu: Osoby pełniące funkcje kierownicze 
zatrudnione w dotychczasowych miejscach pracy jednostek organizacyjnych Biblioteki 
Głównej, w przypadku powstania odpowiednika jednostki w nowo utworzonej strukturze, 
utrzymują stanowiska kierownicze bez konieczności przeprowadzania konkursu na te 
stanowiska.   

 

 
§ 2 

 
Wprowadzam następujące zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, określonej w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 
72/2008/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. : 
 
1.Utworzone zostają następujące jednostki organizacyjne Biblioteki Głównej: 
a) Oddziały: 
- Wypożyczeń i Obsługi Użytkowników  
- Wolnego Dostępu  
- Zbiorów Specjalnych 
- Magazynów 
b) Sekcje  
- Wypożyczeń Międzybibliotecznych 
- Bibliotekarzy Dziedzinowych 
- Obsługi Wolnego Dostępu 
- Informacji Naukowej 
- Melioracji 
- Kontroli 
c) Pracownie „Pamięć Bydgoszczan i Regionu” 
 
2.Likwidacji ulegają następujące jednostki organizacyjne Biblioteki Głównej: 
a) Biblioteki  
- Neofilologiczna  
- Polonistyczna  
- Nauk Historycznych, Politycznych i Prawnych,  
- Ścisłych i Przyrodniczych  
- Muzyczna 
b) Odziały: 
- Informacji Naukowej 
- Udostępniania zbiorów 
c) Sekcje 
- Opracowania formalnego 
- Opracowania rzeczowego 
- Melioracji i Kontroli 
d) Samodzielne stanowiska ds. 
- Zbiorów 
- Wypożyczeń Międzybibliotecznych 
 



  

3. Zmieniona zostaje nazwa:  
a) Oddziału Gromadzenia i Ewidencji na Oddział Gromadzenia Zbiorów 
b) Zastępcy ds. Organizacji i Promocji na Zastępcę ds. Organizacji i Usług 

 
§ 3 

 
1. Wprowadzam do stosowania tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki 

Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z uwzględnieniem zmian wynikających z 
niniejszego zarządzenia. 

2. Tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego po wprowadzeniu zmian stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

3. Schemat organizacyjny uwzględniający zmiany w strukturze organizacyjnej 
wprowadzone niniejszym zarządzeniem stanowi załącznik Nr 1 do tekstu jednolitego 
Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej. 

 
§ 4 

 
1. Regulamin organizacyjny określa podstawowe zadania, zakres działalności i zasady 

organizacji Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 
2. Do przestrzegania postanowień Regulaminu organizacyjnego zobowiązane są wszystkie 

osoby będące pracownikami Uniwersytetu zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych 
biblioteki. 

3. Nadzór nad realizacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje Dyrektor 
Biblioteki Głównej  

 
§ 5 

 
Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 72/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  
 
 

   § 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
                                                                                                       
 
                   
 

Rektor 

                                                                                        

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 



  

 
 
 

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 89/2012/2013 

Rektora UKW 
z dnia 28 czerwca 2013 r. 

 

 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  

BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ  

UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego działa na podstawie: 

 

a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity  (Dz. U. z 

2012 r. poz. 572 ze zm. ), 

b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 

ze zm.) 

c) Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

2. Regulamin organizacyjny określa podstawowe zadania, zakres działalności i zasady 

organizacji Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

II. ZADANIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UKW 

 

1. Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zwana dalej Biblioteką jest 

ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i 

usługowych i stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zwanego dalej UKW. 

2. Do głównych zadań Biblioteki należy: 



  

a) gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z potrzebami badawczymi i 

dydaktycznymi Uniwersytetu,  

b) przechowywanie, ochrona zbiorów i ich opracowanie oraz udostępnianie, 

c) zarządzanie zintegrowanym systemem biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu, 

d) udzielanie informacji o zbiorach i innych źródłach wiedzy, 

e) organizacja dostępu do elektronicznych publikacji i baz danych, 

f) badań zmierzających do zwiększenia i polepszenia wykorzystania źródeł  

informacji, 

g) prowadzenie szkoleń dla studentów i pracowników Uniwersytetu, 

h) kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników, prowadzenie staży i praktyk, 

i) prowadzenie bieżącej dokumentacji rejestrującej dorobek naukowy pracowników 

Uniwersytetu, 

j) współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi UKW, 

k) współpraca z bibliotekami, instytucjami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi, 

społecznymi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, dla realizacji projektów 

badawczych i usług, w tym wypożyczeń międzybibliotecznych. 

 

 

III. ZASADY ORGANIZACJI BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UKW 

 

1. W skład systemu biblioteczno-informacyjnego UKW wchodzi Biblioteka Główna 

oraz specjalistyczne biblioteki wydziałów, instytutów i katedr wydziałowych działające 

jako filie. Podległość organizacyjną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny UKW. 

2. Jednostkami organizacyjnymi Biblioteki Głównej są: 

• Filie – specjalistyczne biblioteki wydziałów, instytutów, katedr wydziałowych, 

• Oddziały, 

• Sekcje,  

• Pracownie, 

3. Jednostki organizacyjne Biblioteki tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek 

Dyrektora, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną. 

4. Strukturę organizacyjną Biblioteki określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 



  

5. Decyzje ws. zasad udostępniania pomieszczeń Biblioteki Głównej jednostkom i 

organizacjom współpracującym z Biblioteką UKW, podejmuje Rektor na wniosek 

Dyrektora, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną. 

6. Biblioteką Główną, będącą podstawą systemu biblioteczno-informacyjnego UKW, kieruje 

Dyrektor. 

7. Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora. Kompetencje Rady 

Bibliotecznej, jej skład oraz tryb powoływania i odwoływania członków określa Statut 

UKW. 

8. Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki i inne ważne dokumenty wewnętrzne 

wprowadza zarządzeniem Dyrektor po uzyskaniu opinii Rady Bibliotecznej  

9. Cenniki usług bibliotecznych wprowadza zarządzeniem Dyrektor po zasięgnięciu opinii 

Rady Bibliotecznej. 

 

IV. DYREKTOR BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UKW 

 

1. Dyrektora Biblioteki Głównej powołuje Rektor, na wniosek Rady Bibliotecznej, po 

zasięgnięciu opinii Senatu spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu 

przeprowadzonego przez Radę Biblioteczną. 

2. Dyrektora Biblioteki Głównej odwołuje Rektor na wniosek Rady Bibliotecznej po 

zasięgnięciu opinii Senatu lub z własnej inicjatywy,  po zasięgnięciu opinii Rady 

Bibliotecznej i Senatu. 

3. Dyrektor Biblioteki Głównej kieruje systemem biblioteczno – informacyjnym 

Uniwersytetu. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 

a) nadzór merytoryczny nad systemem biblioteczno-informacyjnym UKW, 

b) planowanie strategii i kierunków rozwoju Biblioteki, 

c) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz, 

d) przygotowywanie projektów planu rzeczowo-finansowego w ramach przyznanych 

Bibliotece środków finansowych i nadzorowanie ich wykonania, 

e) przygotowywanie sprawozdań z działalności, 

f) realizacja uchwał Rady Bibliotecznej, 

g) prawidłowe gospodarowanie powierzonym majątkiem Biblioteki, 



  

h) dbanie o rozwój i realizację potrzeb podległych pracowników, 

i)  wnioskowanie do Rektora UKW w sprawie nawiązywania i rozwiązywania stosunków 

pracy, jak również awansów, nagród i wyróżnień oraz kar dla pracowników Biblioteki, 

j) ustalanie zakresów obowiązków podległych pracowników, 

k) określanie zasad gromadzenia i opracowania zbiorów, 

l) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych UKW w sprawach realizacji 

planów badawczych oraz w procesie kształcenia studentów. 

4. Dyrektor realizuje swoje zadania przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora.  

5. Zadania i kompetencje Zastępców określa Dyrektor. W razie potrzeby Zastępcy mogą, w 

porozumieniu z Dyrektorem, realizować wszystkie jego zadania. 

6. Dyrektor po uzyskaniu zgody Rektora może powołać pełnomocnika, określając zakres 

pełnomocnictwa. Pełnomocnik powołany w sposób określony w zdaniu pierwszym nie 

może ustanawiać dalszych pełnomocników.   

 

V. KIEROWNICY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UKW 

 

1. Kierownicy filii, oddziałów, sekcji i pracowni specjalistycznych podlegają funkcjonalnie 

Dyrektorowi Biblioteki lub właściwemu zastępcy dyrektora. 

2. Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje Rektor na wniosek 

Dyrektora, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu i po zasięgnięciu opinii 

Rady Bibliotecznej.  

3. Zasady i tryb przeprowadzania konkursów wymienionych w ust. 2 ustala Dyrektor 

Biblioteki.  

4. Kierownicy organizują prace podległych jednostek i są odpowiedzialni za ich 

funkcjonowanie, a w szczególności: 

a) właściwą organizację i dyscyplinę pracy, 

b) planowanie i realizację zadań, 

c) współtworzenie centralnego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu, 

d) powierzone mienie, 

e) rozwój podległej kadry, 

f) współpracę z kierownikami innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, 



  

g) zbieranie i opracowywanie danych do sprawozdań i statystyk, 

h) ustalanie zakresów obowiązków podległych pracowników. 

 

 

VI. PRACOWNICY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UKW 

 

1. Biblioteka zatrudnia bibliotekarzy dyplomowanych, pracowników bibliotecznych, 

dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi. 

2. Zasady, warunki, formy i tryb zatrudniania dyplomowanych bibliotekarzy oraz 

dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej określa odpowiednie 

rozporządzenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie kandydatów na 

dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 

naukowej. 

3. Wymagania kwalifikacyjne, stanowiska i zaszeregowanie dla bibliotekarzy zatrudnianych 

w bibliotekach uczelni publicznych określa odpowiednie rozporządzenie ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie warunków wynagradzania za 

pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 

zatrudnionych w uczelni publicznej. 

4. Dyrektor może ogłosić konkurs na stanowiska inne niż kierownicze. 

5. Zasady i tryb przeprowadzania konkursów wymienionych w ust. 3 ustala dyrektor 

Biblioteki. 

6. Pracowników Biblioteki, zatrudnia Rektor na wniosek Dyrektora. 

7. Pracownicy Biblioteki zobowiązani są do: 

a)  starannego wypełniania powierzonych obowiązków, 

b)  doskonalenia zawodowego, 

c)  dbałości o mienie biblioteczne, 

d)  przestrzegania regulaminów wewnętrznych UKW i Biblioteki oraz zasad BHP i ppoż. 

obowiązujących w UKW. 

  

 



  

VII. KOLEGIUM KIEROWNIKÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UKW 

 

1. Kolegium Kierowników jest organem doradczym Dyrektora Biblioteki. 

2. W skład Kolegium Kierowników wchodzą: 

a) Dyrektor Biblioteki 

b) Zastępcy Dyrektora 

c) Kierownicy oddziałów 

d) Przedstawiciele filii wyznaczeni przez Dyrektora 

e) Pełnomocnicy – jeżeli zostaną ustanowieni 

 

3. W posiedzeniach Kolegium Kierowników mogą brać udział inne osoby zaproszone przez 

Dyrektora. 

 

VIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 

1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie określa zastosowanie mają inne powszechnie 

obowiązujące przepisy, w szczególności regulamin organizacyjny UKW.  

2.  Osoby pełniące funkcje kierownicze zatrudnione w dotychczasowych miejscach pracy 

jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej, w przypadku powstania odpowiednika 

jednostki w nowo utworzonej strukturze, utrzymują stanowiska kierownicze bez 

konieczności przeprowadzania konkursu na te stanowiska.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

 
 
  
 
 

 
 
   
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
    

 
   
 
 
 
   
 
  
 
  
 
  
 
 

REKTOR 

PROREKTOR DS. NAUKI  
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANIC Ą 

 

DYREKTOR 

ZASTĘPCA ds. 
ORGANIZACJI I USŁUG 

 

ZASTĘPCA ds. 
ZASOBÓW 

BIBLIOTEKA 
PSYCHOLOGICZNA 

PRACOWNIA 
DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO KRESÓW 
WSCHODNICH 

 

PRACOWNIA DIGITALIZACJI 

 

ODDZIAŁ 
GROMADZENIA 

ZBIORÓW  

ODDZIAŁ CZASOPISM 

ODDZIAŁ 
OPRACOWANIA 

ZBIORÓW  

RADA 
BIBLIOTECZNA 

 

PEŁNOMOCNIK ds. 
KOORDYNACJI ZASOBÓW 

ELEKTRONICZNYCH            
I SZKOLEŃ 

SEKCJA INFORMACJI 
NAUKOWEJ 

ODDZIAŁ ZBIORÓW 
SPECJALNYCH 

SEKCJA INFORMATYZACJI 

PRACOWANIA „PAMIĘĆ 
BYDGOSZCZAN  i 

REGIONU” 

BIBLIOTEKA 
GEOGRAFICZNA 

SEKCJA MELIORACJI 

SEKCJA KONTROLI 
 

ODDZIAŁ 
MAGAZYNÓW 

ODDZIAŁ WYPO ŻYCZEŃ    
I OBSŁUGI 

UŻYTKOWNIKÓW 
 

SEKCJA WYPOŻYCZEŃ 
MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH 

ODDZIAŁ WOLNEGO 
DOSTĘPU 

SEKCJA BIBLIOTEKARZY 
DZIEDZINOWYCH 

SEKCJA OBSŁUGI 
WOLNEGO DOSTĘPU 
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