
R E G U L A M I N
RADY BIBLIOTECZNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Działając na podstawie art. 88 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku 
(Dz. U. z 2012 r. poz.1365) oraz paragrafów 38 i 39 statutu Politechniki Gdańskiej z dnia 18 stycznia 
2012 roku, stanowi się, co następuje: 

§ 1
W Uczelni działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora Politechniki Gdańskiej. 

§ 2
W skład rady bibliotecznej wchodzą: 
1) przedstawiciel każdego z wydziałów Uczelni, delegowany przez radę wydziału spośród nauczycieli 
akademickich ze stopniem naukowym co najmniej doktora, 
2) dyrektorzy ogólnouczelnianych centrów dydaktycznych lub ich przedstawiciele delegowani przez 
dyrektorów spośród nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym co najmniej doktora, 
3) jeden przedstawiciel studentów delegowany przez uczelniany organ samorządu studentów, 
4) jeden przedstawiciel doktorantów delegowany przez uczelniany organ samorządu doktorantów, 
5) dyrektor Biblioteki PG. 

§ 3
W posiedzeniach rady bibliotecznej mogą brać udział inne osoby zaproszone przez przewodniczącego 
rady. 

§ 4
1) Przewodniczącego rady bibliotecznej wyznacza rektor spośród przedstawicieli nauczycieli 
akademickich, którzy wchodzą w skład rady. 
2) Biblioteka PG zapewnia obsługę administracyjną posiedzeń Rady Bibliotecznej. 
3) Kadencja rady bibliotecznej odpowiada kadencji władz Uczelni. 

§ 5
1) Posiedzenia rady bibliotecznej zwołuje co najmniej raz w semestrze jej przewodniczący z własnej 
inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy członków rady, na wniosek rektora lub dyrektora Biblioteki 
PG. 
2) Przewodniczący rady bibliotecznej kieruje pracami rady i przedkłada rektorowi opinie i wnioski. 

§ 6
1) Uchwały rady bibliotecznej są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w 
obecności co najmniej połowy członków rady. 
2) W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale, rozstrzyga głos przewodniczącego. 
3) Uchwały w sprawach osobowych są podejmowane w głosowaniu tajnym. 
4) Na wniosek co najmniej 1 członka rady, poparty zwykłą większością obecnych na posiedzeniu 
członków Rady, uchwała może być podejmowana w głosowaniu tajnym. 

§ 7
Do kompetencji rady bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji, funkcjonowania i 
finansowania systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Gdańskiej, a w szczególności: 
1) wyrażanie opinii w sprawach związanych z działalnością oraz rozwojem Biblioteki PG, 
2) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Biblioteki PG oraz sprawozdań z jego wykonania, 
3) określanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych, 
4) opiniowanie sprawozdań dyrektora Biblioteki PG składanych rektorowi, 
5) opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki PG oraz Regulaminu Udostępniania Zbiorów 
Biblioteki PG. 

§ 8
1) Posiedzenia rady bibliotecznej są jawne. 
2) Rada biblioteczna bezwzględną większością obecnych na posiedzeniu może ograniczyć lub 
wykluczyć jawność posiedzenia lub jego części. 
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