
 

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku 

Biblioteka 

Poziom II PU 4. Monitorowanie i przegląd infrastruktury bibliotecznej 

Termin realizacji zadania: 

• 31 stycznia, 

• 30 września, 

• w okresie 
wakacyjnym/przerwie 
międzysemestralnej, 

• na bieżąco - w razie, zaistniałej 
potrzeby. 

Załącznik: 

• Zapotrzebowanie na zakup zbiorów do Biblioteki Państwowej Akademii 
Nauk Stosowanych we Włocławku przydatnych w prowadzonym procesie 
kształcenia - Załącznik 30. 

 

1. Zakres procedury 
 

Przedmiotem procedury jest monitorowanie infrastruktury bibliotecznej w zakresie posiadanego wyposażenia, 

dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przeglądu zasobów bibliotecznych biblioteki pod kątem 

prowadzonych procesów dydaktycznych, w celu zapewnienia jak najlepszych warunków kształcenia, a także przeglądu 

zbiorów bibliotecznych pod kątem warunków ich przechowywania, stanu zachowania, przydatności oraz kontroli stanu 

posiadania. 

 

2. Podmioty odpowiedzialne za wykonanie zadań objętych procedurą 
 

• dyrektor i pracownicy biblioteki; 

• kierownicy zakładów bądź osoby przez nich wyznaczone; 

• biuro technologii informatycznych; 

• pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych. 

 

3. Opis postępowania w ramach procedury 
 

Do dnia 31 stycznia i 30 września dyrektor biblioteki zwraca się do kierowników zakładów z prośbą o przegląd literatury 

uwzględnionej w sylabusach do przedmiotów pod kątem posiadania jej w bibliotece. W wyniku weryfikacji, 

w wyznaczonym czasie kierownicy zakładów, bądź osoby przez nich wyznaczone konsultują potrzeby dotyczące zakupu 

literatury z nauczycielami, uwzględniając ewentualne sugestie studentów i składają dyrektorowi biblioteki zbiorcze 

zapotrzebowanie. Wzór zapotrzebowania na zakup zbiorów do Biblioteki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku przydatnych w prowadzonym procesie kształcenia stanowi Załącznik 30. 

Dyrektor biblioteki uruchamia procedurę zakupów, a po jej zrealizowaniu przygotowuje podsumowanie zakupionej 

literatury i przekazuje informację kierownikom zakładów. 

W przypadku zaistniałej pilnej potrzeby jest możliwość realizacji dodatkowych zakupów do biblioteki. 

W okresie wakacyjnym/przerwie międzysemestralnej odbywa się przegląd zasobów bibliotecznych zgromadzonych 

w bibliotece pod kątem warunków ich przechowywania, stanu zachowania, przydatności kontroli stanu posiadania 

(częściowe skontrum wybranych zasobów). Z przeglądu sporządzane jest sprawozdanie, które przechowuje dyrektor 



biblioteki lub wyznaczony przez niego pracownik. Całościowe skontrum zbiorów bibliotecznych odbywa się zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Przegląd prowadzą pracownicy biblioteki pod nadzorem dyrektora biblioteki. 

Przegląd wyposażenia dotyczący bazy informatycznej, sprzętu odbywa się na bieżąco, we współpracy z biurem technologii 

informatycznych. 

W zakresie realizacji potrzeb studentów niepełnosprawnych współpraca z pełnomocnikiem ds. studentów 

niepełnosprawnych odbywa się na bieżąco. 

 

4. Dokumenty związane z procedurą 
 

• Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia. 
 


