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REGULAMIN RADY BIBLIOTECZNEJ 
KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE 

 
1. Skład, kompetencje oraz tryb powoływania członków Rady Bibliotecznej, zwane dalej 

„Radą”, określa Statut Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze. 
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje dyrektor Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej. 
3. Na pierwszym posiedzeniu Rady, spośród wszystkich członków Rady dokonuje się wyboru 

przewodniczącego oraz sekretarza Rady. 
4. Pracami Rady Bibliotecznej  kieruje jej Przewodniczący. 
5. Sekretarz Rady odpowiedzialny jest za dokumentowanie działalności Rady, zawiadamiania 

członków Rady o posiedzeniach oraz rozsyła materiałów dotyczących posiedzeń. 
6. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niŜ raz 

na semestr. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek, 
co najmniej 3-ch członków Rady.  

7. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady, z wyjątkiem posiedzeń zwołanych w trybie pilnym, 
powinno zawierać porządek obrad i zostać przesłane członkom Rady, co najmniej na 
tydzień przed posiedzeniem.  

8. Projekt porządku obrad posiedzenia zwyczajnego ustala Przewodniczący Rady. MoŜe on 
być zmieniony lub uzupełniony na wniosek członka Rady na początku posiedzenia, którego 
porządek dotyczy. 

9. Obecność członka Rady na posiedzeniu jest obowiązkowa. O przyczynach planowanej 
nieobecności członek Rady ma obowiązek powiadomić Przewodniczącego przed 
posiedzeniem. 

10. Rada Biblioteczna moŜe powoływać ze swego składu stałe lub doraźne komisje w 
określonych przez Radę sprawach. 

11. Przewodniczący Rady moŜe zapraszać na posiedzenia Rady lub do prac komisji 
przedstawicieli zainteresowanych organów, organizacji i instytucji oraz inne osoby 
zajmujące się daną problematyką.  

12. Osobom zaproszonym nie przysługuje prawo do głosowania. 
13. Rada wydaje opinie i zalecenia w formie uchwał. 
14. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów,  przy obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby Członków Rady.  
15. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, o ile nie dotyczą spraw personalnych, 

które podejmowane są w głosowaniu tajnym. 
16. W przypadku, gdy na posiedzeniu Rady w pełnym składzie zachodzi sytuacja równowagi 

głosów „za” i „przeciw”, to głos Przewodniczącego Rady liczy się podwójnie. 
 
 
 


