
 

 

R-0161-100/21 

Zarządzenie Nr 100/21 
 
z dnia 6 lipca 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
w sprawie określenia procedury przekazywania dokumentów wpływów, dokumentów 
ubytków oraz informacji o aktualnym stanie księgozbiorów przez Bibliotekę Główną  
i Bibliotekę Specjalistyczną do innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 

__________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji 
materiałów bibliotecznych (Dz. U. 2008 r. Nr 205, poz. 1283) oraz § 19 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
Ustala się obieg dokumentów wpływów i ubytków (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz 
informacji o aktualnym stanie księgozbiorów Biblioteki Głównej i Biblioteki Specjalistycznej 
celem realizacji ich zadań oraz związanych z nimi zadań służb księgowych. 

 
§ 2 

1. Dokumentami wpływów, o których mowa w § 1, są: 
1) rachunki i faktury za zakupione materiały biblioteczne; 
2) wykazy towarzyszące materiałom przekazanym w formie wymiany lub daru; 
3) wykazy sporządzone w bibliotece, potwierdzające odbiór materiałów przekazanych 

bez dokumentu; 
4) protokoły przyjęcia materiałów. 

2. Dokumenty wpływów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, spełniające poniższe warunki: 
1) opis dokumentu wyraźnie i jednoznacznie wskazujący czy zakup dotyczy Biblioteki 

Głównej czy Biblioteki Specjalistycznej; 
2) przeprowadzona kontrola merytoryczna, z zachowaniem wszelkich procedur 

przewidzianych w innych regulacjach wewnętrznych Uniwersytetu, w tym  
w szczególności Instrukcji udzielania zamówień publicznych oraz Instrukcji 
sporządzania, kontroli, obiegu i przechowywania dokumentów finansowo-księgowych 

przekazywane są niezwłocznie, zgodnie z Instrukcją sporządzania, kontroli, obiegu  
i przechowywania dokumentów finansowo-księgowych, w terminie umożliwiającym 
terminową zapłatę zobowiązań wynikających z tych dokumentów. 

3. Dokumenty wpływów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, lub sporządzone na ich podstawie 
zbiorcze dokumenty wpływów, zaakceptowane przez dyrektora Biblioteki Głównej, 
przekazywane są do Działu Finansowo-Księgowego niezwłocznie po sporządzeniu. 
Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, sporządzane są nie rzadziej niż raz na 
kwartał, do 5. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału i obejmują 
one wszystkie cząstkowe dokumenty wpływów sporządzone w tym kwartale. 

 
 
 
 



 
 

§ 3 
1. Dokumentami ubytków, o których mowa w § 1, są: 

1) jednostkowy protokół ubytków dla materiałów niezwróconych przez czytelników,  
za które biblioteka otrzymała inne materiały lub zapłatę (w przypadku otrzymania 
innych materiałów dokument stanowi jednocześnie protokół przyjęcia materiałów); 

2) jednostkowy protokół ubytków dla materiałów niezwróconych przez czytelników,  
za które biblioteka nie otrzymała innych materiałów ani zapłaty; 

3) jednostkowy protokół ubytków dla materiałów wycofanych ze zbiorów w wyniku 
selekcji (dotyczy zbiorów zaczytanych, zniszczonych, zdezaktualizowanych); 

4) jednostkowy protokół ubytków dla materiałów nieodnalezionych w trakcie spisu, 
stanowiących braki bezwzględne. 

2. Protokoły ubytków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, sporządzane są w oparciu o wzory 
i według procedur określonych w wewnętrznych uregulowaniach bibliotek.  

3. Dokumenty ubytków przygotowane i podpisane przez komisję, składającą się odpowiednio 
z pracowników Biblioteki Głównej lub Biblioteki Specjalistycznej, przekazywane są do 
akceptacji dyrektora Biblioteki Głównej. 

4. Na podstawie jednostkowych protokołów ubytków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, 
biblioteki sporządzają zbiorcze protokoły ubytków. Zaakceptowane przez dyrektora 
Biblioteki Głównej protokoły zbiorcze przekazywane są do akceptacji kwestora  
i zatwierdzenia przez kanclerza/rektora. Zatwierdzone dokumenty przekazywane są do 
Działu Finansowo-Księgowego niezwłocznie po sporządzeniu – stanowią one podstawę 
odpisu materiałów bibliotecznych ze stanu Biblioteki Głównej lub Biblioteki 
Specjalistycznej. 

5. Zbiorcze dokumenty ubytków sporządzane są nie rzadziej niż raz na kwartał, do 5. dnia 
miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału i obejmują one wszystkie 
jednostkowe dokumenty ubytków sporządzone w tym kwartale. Zawierają one informację 
na temat jednostkowych protokołów, w oparciu o które zostały sporządzone oraz dane 
wynikające z tych protokołów (przypisanie liczby i wartości niezwróconych woluminów do 
poszczególnych protokołów jednostkowych, wskazanie ilości i wartości pozycji 
przekazanych w zamian itp.). 

6. W przypadku materiałów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, biblioteki postępują zgodnie  
z przepisami § 4 Zasad oraz procedury postępowania w zakresie monitoringu i windykacji 
należności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z wyłączeniem należności z tytułu 
opłat za usługi edukacyjne, wprowadzonych zarządzeniem Nr 160/20. Dokumenty 
ubytków dla tych pozycji sporządza się nie wcześniej niż po zakończeniu postępowania 
windykacyjnego. Zatwierdzone przez dyrektora Biblioteki Głównej protokoły przekazuje 
się niezwłocznie do akceptacji kwestora, zatwierdzenia przez kanclerza/rektora,  
a następnie do Działu Finansowo-Księgowego. 

7. W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie przewiduje się możliwości 
sporządzania protokołów zbiorczych. 

8. Materiały biblioteczne odpisane ze stanu na podstawie zaakceptowanych i zatwierdzonych 
dokumentów ubytków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, biblioteki przekazują na makulaturę 
lub innej zainteresowanej bibliotece. Przekazanie materiałów na makulaturę odbywa się, 
za pośrednictwem Biura Logistyki; nie należy dopuszczać do magazynowania pozycji 
odpisanych. 

 
 



 
 

§ 4 
Określa się następujące wzory dokumentów ubytków: 

1) protokół ubytków dla materiałów niezwróconych przez czytelników, za które biblioteka 
nie otrzymała innych materiałów ani zapłaty, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia; 

2) protokół zbiorczy ubytków dla materiałów niezwróconych przez czytelników, za które 
biblioteka otrzymała inne materiały lub zapłatę, stanowiący załącznik Nr 2 do 
zarządzenia; 

3) protokół zbiorczy ubytków dla materiałów wycofanych ze zbiorów w wyniku selekcji, 
stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia; 

4) protokół zbiorczy ubytków dla materiałów nieodnalezionych w trakcie spisu 
stanowiących braki bezwzględne, stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia. 

 
§ 5 

1. Nie rzadziej niż dwa razy w roku Biblioteka Główna i Biblioteka Specjalistyczna przekazują 
do Działu Finansowo-Księgowego dokument z informacją o aktualnym stanie 
wartościowym księgozbioru, celem jego porównania ze stanem na kontach ewidencji 
majątkowej tych bibliotek. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się nie później niż: 
1) do dnia 10 lipca każdego roku – według stanu na dzień 30 czerwca danego roku; 
2) do dnia 10 stycznia każdego roku – według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku. 
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się do Działu Finansowo-Księgowego  

w dwóch egzemplarzach. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego potwierdza na 
otrzymanych dokumentach zgodność wykazanego stanu ze stanem na odpowiednim 
koncie ewidencji majątkowej (finansowo-księgowej). Jeden egzemplarz dokumentu  
z uzgodnionym stanem odsyła się do Biblioteki Głównej/Biblioteki Specjalistycznej, a drugi 
przechowuje w dokumentacji Działu. 

4. Ewentualne różnice miedzy stanem wykazanym przez biblioteki a stanem ewidencji 
majątkowej (finansowo-księgowej) należy niezwłocznie wyjaśnić. 
 

§ 6 
1. Każdy wpływ/ubytek wykazywany jest tylko raz w odpowiednim dokumencie 

wpływu/ubytku, przekazywanym do Działu Finansowo-Księgowego lub Działu Windykacji 
i Rozliczeń ze Studentami. 

2. Biblioteka Główna i Biblioteka Specjalistyczna określą w odrębnym dokumencie 
szczegółowe zasady wyceny materiałów bibliotecznych, w szczególności dla: 
1) pozycji otrzymanych, nieposiadających informacji o cenie lub przy możliwym 

określeniu, że wartość materialna jest inna niż cena nadrukowana na książce; 
2) pozycji przekazanych w zamian za zagubione materiały biblioteczne; 
3) materiałów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2. 

3. Opracowany komisyjnie dokument, o którym mowa w ust. 2, zatwierdza dyrektor 
Biblioteki Głównej. 

4. W pozostałym zakresie dotyczącym ewidencji materiałów bibliotecznych Biblioteka 
Główna i Biblioteka Specjalistyczna postępują zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie 
sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. 2008 r. Nr 205, poz. 1283). 

 



 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 

 
 


