Procedury zakupu książek oraz prenumeraty czasopism krajowych i zagranicznych

wrazz obiegiem dokumentów w Bibliotece Wydziałowej WZIKS UJ
Zakup książek

1.

Zakupu ksiązek nie obejmuje procedura Zamowlęń publicznych. Zakupu dokonuje się

ztzw. ''wolnej ręki'' w wybranym wydawnictwie lub księgarni.

2. Książki do Biblioteki

Wydziałowej są zamawiane wyłącznie na pisemny wniosek

Dyrektorów Instytutów lub Pracownikow Instytutów.

3.

Wszystkie propozycje zakupu ksiązek składane do BW WZiKS przez pracowników
Instytutów muszą byó potwierdzone (parafowane) pisemnie przez Dyrektorów
Instytutów.

4.

DziaL Gromadzenia Biblioteki Wydziałowej równteŻ przedstawia swoje propozycje

zakupÓw Dyrektorom Instytutów.

Są to pozycje

wyselekcjonowane

z

ofefty

przedstawianej ptzez wydawnictwa lub księgarnie. Dyrektorzy otrzymują wybrane
pozycje książkowe do akceptacji lub listę propozycji do zakupu. Dyrektor akceptując

zamówienie przekazuje

to zamowienie do osoby

zakładającej

w programie SAP

''obligo'' na kwotę zamówienia. osoba ta jest zobowiązana do wpisania numeru
''obliga'' na zamówieniu przekazywanym do Biblioteki Wydziałowej. Dobór ksiązek

proponowanych

do zakupu dokonywany jest w oparciu o nowości, programy

prowadzonych studiow oraz obserwację zapotrzębowań pracowników i studentów.

6.

osobą odpowiedzialną za zal<upy w Bibliotece Wydziałowej WZiKS jest pani mgr
Joanna Maj.

7

.

Zamowl'one ksiązki są dostarczane do Biblioteki Wydziałowej wraz z fakturąVAT.

8. Po

sprawdzenil zapisów w fakturze ze stanem faktycznym, ksiązki są wpisywane

ptzez kierownika Biblioteki do inwentatza zasadnlczęgo BW WZiKS lub inwentarza
podręcznikowego (kolejno wpisywane

są

oznaczenie literowe, które wskazuje jaki

Instytut zakuptł daną ksiązk ę np. "IEZ' ' - Instytut Ekonomii i Zatządzania, dalej numer
sygnatury, nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania oraz wydawcę).

9. Po wpisaniu ksiązek do
Zaw|eTa:

inwentarza kierownik Biblioteki opisuje fakturę. opis

datę ottzymanla faktury, przepisany numer obliga umieszczony

na

zamówieniu' numery sygnatur pod którymi ksiązki zostały wpisane do inwentarzy,

datę zakończęnia czynnościzwiązanych

z

kierownika Biblioteki oraz stosowne pieczątki'

wpisywaniem do inwentarzy, podpis

10.

Po opisaniu faktury książki sąprzekaz\.Vane do Działu opracowania BW WZiKS
celem wprowadzenia do systemu bibliotecznego VTLSiVIRTUA,
pokwitowaniem przek azyw

Z a k up

(p r e n

ume r at a)

c zcts

ana j est

a

faktura za

do sekretari atu odpowi ednie go Insty'tutu.

op is m 7u g r an ic zny

c

h i kr uj owy c h

1' Czasopisma polskie i zagraniazne Zamawiane przez poszczegolne Instytuty Wydziału

są Zamawiane (realizowane) zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych

i

procedurami wewnętrznymi UJ w tym zakresie.

2. Zamowienie jest realizowane przez Biuro Zamowten Publicznych UJ oraz Bibliotekę
Jagie11ońską.

3'

Wstępnego zamówienia prenumeraty czasopism polskich t zagranicznych w Bibliotece

Jagiellońskiej Biblioteka Wydziałowa dokonuje wyłącznie na pisemne wnioski
Dyrektorów Instytutów lub Pracowników Instytutów.

4. Propozycje prenumeraty czasopism zagranicznych

i

polskich od Pracowników

Instytutów sąprzel<azywane W formie pisemnej Dyrektorom Instytutów do akceptacji'

5. Pracownicy Biblioteki Wydziałowej mogą równiez przedstawić propozycje zakupu
czasopism, które musz ąby c zaakceptowane przez Dyrektorów.

6. Propozycje prenumeraty od Pracowników Instytutów na czasopisma polskie i
Zagranlczne składa się w- formie pisemnej

z

rocznym wyprzedzenięm do Pani mgr

Doroty Burtan, odpowiedzl'alnej z ww. działanie.
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'

Czasoptsma zagranlczne rn\eŻy Zamaw:'ac w Bibliotece Jagiellońskiej w terminie do
30 marca roku poprzedzającego rok prenumeraty.

8. Zamówienie

na

prenumeratę czasopism zagranlcznych,

indywidualnie, zgodnie

z

z

kaŻdego Instytutu

procedurami BJ, musi zawierać pisemne zobowlązante

Dyrektora kaŻdego Instytutu jako dysponenta środków finansowych do pokrycia
kosztów prenumeraty'

9. Wyzej wymienione. zamówiente wraz z pismem przewodnim jest przekazywane ptzez
Bibliotekę Wydziałową do Działu Gromadzenia Biblioteki Jagiellońskiej'
1,0.Zal<up

czasopism Zagtanlaznych jest pokrywany pierwotnie ze środków Biblioteki

Jagiellońskiej (Uniwersytetu Jagiellońskiego).Instytuty zamawiające prenumeratę

są następnie obciĘane notami wewnętrznymi wystawionymi ptzez
Bibliotekę Jagiellońską a Instytuty ponoszą ostateczne koszty zakupu czasopism
Zagtanlczną

zagramcznych.

11.Noty wewnętrzne Za prenumeratę zagraniczną dla poszczególnych Instytutów
wystawia Biblioteka Jagiel1ońska.

l2.Noty wewnętrzne Za prenumeratę Zagtanlazną
ptzekazywane

z Biblioteki

Jagiellońskiej

Są

do Biblioteki Wydziałowej WZiKS. Sposób opisania faktur

za

prenumeratę Zagranlczną jest prawie identyczny jak przy zakupie ksiązek. Dodaje się

jedynie opis dotyczący w jakim trybie Ustawy PZP dokonano zakupu' numel umowy i
nazw ę wydawni ctwa' które wy grało pr zetar g i real i zuj e daną prenumeratę.

13.Po opisaniu pTZeZ kierownika Biblioteki Wydziałowej, noty wewnętrzne
pokwitowaniem Są ptzekazywane

do

Za

poszczególnych sekretariatów Instytutów

Wydziału.

l4.Prenumeratę na czasopisma polskie zamawla się

w Bibliotece

Jagiellońskiej w

terminie do 30 częrwca roku poprzedzającego rok prenumeraty'

15.Sposób zamawianta plenumeraty na czasopisma polskie oruz obiegu dokumentów z
tym zwtązanych, pomiędzy Biblioteką Jagiellońską a Biblioteką Wydziałową WZiKS
jest taki sam, jak przy zamawianiu prenumeraty zagranicznej.

16.Przy rcahzacji prenumeraty na czasopisma polskie Wydawcy, ktorzy wygrali przetarg
wystawiają faktury VAT bezpośrednio na dany Instytut.

17.Kierownik Biblioteki Wydziałowej opisuje faktury

w

sposób identyczny jak przy

prenumeracie zagrantcznej (pkt. 1 2.).
1'8.Przekazanie za potwierdzeniem faktury
zamówienia.

VAT do

Instytutu kończy proces real^tzacji

