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REGULAMIN 

korzystania ze zbiorów, zasobów i usług 

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 

 

Regulamin Biblioteki 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Biblioteka Publiczna Dzielnicy Wawer zwana dalej Biblioteką jest instytucją kultury                  

o charakterze publicznym działającą na podstawie: 

a) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r., poz. 642 z późn. zm.); 

b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 ); 

c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101 

poz. 926 z późn. zm.); 

d) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., 

Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).  

2. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej Regulaminem, określa warunki                     

i zasady korzystania ze zbiorów i usług 6 filii i 3 oddziałów Biblioteki Publicznej w Dzielnicy 

Wawer m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Trawiastej 10, zwanej dalej „Biblioteką”: 

 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 25 przy ul. Walcowniczej 14 

 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 26 przy ul. Błękitnej 32 

 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 47 przy ul. Izbickiej 7 



 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 59 przy ul. Króla Maciusia 10 

 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 82 przy ul. Agrestowej 1  

            Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 121 przy ul. Żegańskiej 1 

            Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 87 przy ul. Trawiastej 10 

 Czytelni Naukowej nr XIII przy ul. Trawiastej 10 

 Oddziału Dziecięcego przy ul. Trawiastej 10 

3. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników korzystających ze zbiorów            

i usług Biblioteki. 

 

Rozdział II 

USŁUGI BIBLIOTECZNE 

§ 2 

1. Biblioteka zapewnia dostęp do zróżnicowanych zasobów, w szczególności  do zbiorów 

bibliotecznych i informacji w formie materiałów i dokumentów graficznych, dźwiękowych, 

wizualnych, audiowizualnych i elektronicznych. 

2.  Korzystanie ze zbiorów odbywa się w formie udostępnień długoterminowych, 

krótkoterminowych, prezencyjnych (na miejscu). 

3. Biblioteka umożliwia dostęp do sprzętu komputerowego, usług ksero oraz Internetu. 

Regulamin korzystania z Internetu stanowi zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Usługi są bezpłatne z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach. 

 

5. Za opłaty pobierane od użytkowników  Biblioteka wystawia pokwitowanie. Wysokość 

opłat za usługi reprograficzne i bibliograficzne  określona jest w załączniku nr 2 do 

Regulaminu. 

 

 

Rozdział III 

 

PRAWO DO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI 
 

§ 3 

     

Prawo do korzystania ze zbiorów, zasobów i usług posiadają osoby fizyczne oraz prawne na 

zasadach i warunkach określonych w ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym regulaminie.  

 

 



§ 4 

1. Osoba pełnoletnia zamierzająca korzystać ze zbiorów powinna po wejściu do biblioteki          

po raz pierwszy:  

 

a) okazać dowód osobisty, z aktualnym adresem zamieszkania,  

 

b) złożyć wypełnioną i podpisaną kartę zapisu (zobowiązanie czytelnicze). Złożenie podpisu 

jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

statystycznych  w Bibliotece,  

 

c) zapoznać się z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej                      

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.  

 

d) odebrać kodowaną kartę czytelnika. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać  z dokumentów i usług  biblioteki za pisemną zgodą 

przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) wyrażoną przy składaniu karty 

zapisu. 

§ 5 

 Biblioteka ma prawo do weryfikacji danych zawartych w karcie zapisu, użytkownik jest 

zobowiązany informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie tych danych. 

§ 6 

1. Identyfikacyjna karta biblioteczna wydawana jest po złożeniu zobowiązania czytelniczego.  

2.  Karta biblioteczna jest własnością  Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer    m.st. 

Warszawy .    

3. Posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione skutkować może 

zatrzymaniem przez Bibliotekę karty bibliotecznej i zablokowaniem konta czytelniczego.  

4. Użytkownik posiadający aktualną kartę biblioteczną ma prawo do korzystania w pełnym 

zakresie ze zbiorów, zasobów i usług w całej sieci bibliotecznej Biblioteki wawerskiej, w tym 

we wszystkich oddziałach Biblioteki Głównej, na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie i z uwzględnieniem warunków technicznych i organizacyjnych właściwych dla 

funkcjonowania danej filii lub oddziału. 

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za każde użycie karty bibliotecznej i jest zobowiązany do 

jej ochrony przed zniszczeniem i zgubieniem. 

6. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić osobiście lub telefonicznie                

w dowolnej placówce Biblioteki. 

7. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się utraconą kartą biblioteczną 

przez osoby trzecie od czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży.  

8. Za wydanie duplikatu karty pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. 



§ 7 

1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory użytkownikom działającym osobiście lub poprzez 

pełnomocników na takich samych zasadach. 

2. Pełnomocnik podczas udostępniania zbiorów posługuje się kartą biblioteczną osoby,                

w imieniu której występuje. 

       

Rozdział IV 

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE ZBIORÓW 

§ 8 

1. Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się zbiorów przeznaczonych tylko do udostępniania 

prezencyjnego (na miejscu), a w szczególności: dzieł wartościowych  i trudnych do nabycia, 

rzadkich wydawnictw leksykograficznych (encyklopedie, słowniki, leksykony), kolekcji, 

dzieł wymagających konserwacji i naprawy introligatorskiej.  

 2. Księgozbiory Czytelni i wydawnictwa ciągłe (czasopisma) mogą być udostępniane 

zarówno prezencyjnie, jak i na zewnątrz na określonych dla nich zasadach regulaminowych.  

      § 9 

1. Warunkiem prezencyjnego (na miejscu) korzystania ze zbiorów i zasobów Biblioteki jest: 

a) złożenie u bibliotekarza ważnej karty bibliotecznej; 

b) zgłoszenie przyniesionych ze sobą materiałów (książek, czasopism, płyt i in.) 

2. Zbiory udostępniane są za pośrednictwem bibliotekarza lub w wolnym dostępie za wiedzą  

i zgodą pracownika. 

3. O sposobie zamawiania zbiorów (zgłoszenie, rewers) decyduje bibliotekarz.  

4. Wykorzystane materiały użytkownik zwraca bibliotekarzowi i ma obowiązek czekać,             

aż zostaną sprawdzone pod względem ilości, stanu i kompletności.  

5. O możliwości i zasadach rezerwacji zbiorów każdorazowo decyduje bibliotekarz.  

      § 10 

1. Nieinwazyjne filmowanie i fotografowanie (np. aparatem cyfrowym) fragmentu zbiorów           

w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, na własnym sprzęcie użytkowników jest dozwolone i nieodpłatne. 

2. Skanowanie i kserokopiowanie fragmentów zbiorów w zakresie dozwolonego użytku, 

przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest dozwolone tylko     



za wiedzą i zgodą bibliotekarza na terenie Biblioteki – usługa jest płatna zgodnie z aktualnym 

cennikiem (załącznik nr 2 Regulaminu). 

3. Wynoszenie materiałów bibliotecznych przeznaczonych do korzystania na miejscu poza 

teren placówki Biblioteki Publicznej w celu wykonania kserokopii jest niedozwolone. 

4. Biblioteka zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń ze swoich 

zbiorów. 

5. Odtwarzanie programów multimedialnych i zbiorów audiowizualnych jest nieodpłatne.  

6. Dźwięk odtwarzany w związku z wykorzystaniem programów multimedialnych i zbiorów 

audiowizualnych może być emitowany tylko poprzez słuchawki. 

7. O ilości zbiorów udostępnianych na miejscu użytkownikowi jednocześnie                             

(w szczególności zbiorów o charakterze multimedialnym lub audiowizualnym) decyduje 

bibliotekarz. 

8. W Czytelni użytkownik zajmuje miejsce wskazane przez bibliotekarza. Nie należy 

zmieniać miejsca bez  porozumienia z bibliotekarzem. 

9. Użytkownik winien zwrócić wszystkie udostępnione zbiory nie później niż 15 minut przed 

zamknięciem placówki. 

 

Rozdział V 

UDOSTĘPNIANIE PRASY 

§ 11 

1. Biblioteka udostępnia prasę prezencyjnie (na miejscu) oraz na zewnątrz. 

2. Warunkiem prezencyjnego udostępnienia prasy jest zaewidencjonowanie użytkownika              

w rejestrze odwiedzin. 

3. Warunkiem udostępnienia prasy na zewnątrz jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej.  

4. Bibliotekarz decyduje o sposobie rejestrowania wypożyczanej prasy (elektronicznie, 

rewers, karta czytelnika, rejestr w zeszycie wypożyczeń). 

5. Każdorazowo bibliotekarz decyduje o ilości wypożyczonych na zewnątrz egzemplarzy               

i terminie ich zwrotu, jednakże liczba jednorazowo wypożyczonych użytkownikowi 

egzemplarzy prasy nie może przekroczyć 5 (z wyłączeniem ostatniego numeru), a termin ich 

zwrotu 7 dni kalendarzowych bez możliwości prolongaty. 

6. Biblioteka  może zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu 

zwrotu. 



7. W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu Biblioteka nalicza opłatę za przetrzymanie        

w wysokości 0,20 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu w odniesieniu do każdego 

wypożyczonego egzemplarza. 

 

 Rozdział VI 

WYPOŻYCZENIA KRÓTKOTERMINOWE  

§ 12 

1. Wypożyczenia krótkoterminowe są formą udostępnień zbiorów poza bibliotekę. 

2. Prawo do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych mają wyłącznie użytkownicy 

posiadający ważną kartę biblioteczną.  

3. W ramach wypożyczeń krótkoterminowych Biblioteka udostępnia zbiory Czytelni. 

4. Biblioteka nie udostępnia w formie wypożyczeń krótkoterminowych: dzieł rzadkich, 

kosztownych i trudnych do nabycia, wydawnictw leksykograficznych (encyklopedie, 

słowniki, leksykony) .  

5. O możliwości wypożyczenia krótkoterminowego danej pozycji każdorazowo decyduje 

bibliotekarz. 

6. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć do 3 woluminów (jednostek inwentarzowych) 

na okres nie dłuższy niż 2 dni kalendarzowe bez możliwości prolongaty terminu zwrotu. 

7. Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu 

zwrotu. 

8. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu nalicza się opłatę za przetrzymanie                         

w wysokości 0,20 zł  za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu w odniesieniu                 

do każdego wypożyczonego woluminu. 

9. Niedotrzymanie terminu zwrotu w odniesieniu do udostępnień w trybie wypożyczeń 

krótkoterminowych może stanowić podstawę do utraty przez użytkownika prawa korzystania 

z tej formy udostępnień. 

 

Rozdział VII 

WYPOŻYCZENIA DŁUGOTERMINOWE 

§ 13 

1. Wypożyczenia długoterminowe są formą udostępnień zbiorów poza Bibliotekę. 



2. Prawo do korzystania z wypożyczeń długoterminowych mają wyłącznie użytkownicy 

posiadający ważną kartę biblioteczną. 

3. W ramach wypożyczeń długoterminowych Biblioteka udostępnia zbiory nie objęte 

szczególnymi ograniczeniami regulaminowymi, tj. książki (w formie drukowanej – 

wydawnictwa zwarte; w formie książki mówionej – na dostępnych nośnikach; w formie 

książki z załączonym materiałem multimedialnym lub audiowizualnym stanowiącym wspólną 

jednostkę inwentarzową). 

4. Użytkownik może wypożyczyć nie więcej niż 3 woluminy (jednostek inwentarzowych)          

w każdej z filii bibliotecznych bądź oddziałów Biblioteki Głównej i nie więcej niż 15 

woluminów (jednostek inwentarzowych) łącznie w całej sieci Biblioteki wawerskiej na okres 

30 dni. 

5. Użytkownik może uzyskać jednokrotną prolongatę terminu zwrotu zbiorów na okres 

kolejnych 30 dni. 

6. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona (osobiście, telefonicznie 

lub pocztą elektroniczną), najpóźniej w dniu, w którym użytkownik miał obowiązek zwrócić 

wypożyczone zbiory. 

7. Prolongata terminu zwrotu może nie być uwzględniona w odniesieniu do zbiorów, które 

zostały zarezerwowane w terminie poprzedzającym termin wniesienia o prolongatę. 

8. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz ma prawo wypożyczyć zbiory na okres krótszy 

niż określony regulaminem, bądź zażądać zwrotu zbiorów przed upływem terminu 

wypożyczenia. 

9. W odniesieniu do zbiorów rezerwowanych przez czytelników ustala się łączną ilość 

rezerwowanych jednostek nie przekraczającą 3, a czas oczekiwania na realizację 

udostępnienia rezerwowanych zbiorów na 2 dni kalendarzowe.  

10. W odniesieniu do zbiorów zamówionych przez czytelników ustala się łączną ilość 

zamówionych jednostek nie przekraczającą 3, a  czas oczekiwania na realizację 1 dzień 

kalendarzowy.  

11. Rejestracji wypożyczonych zbiorów dokonuje bibliotekarz w bibliotecznym systemie 

komputerowym.  

12. Zwrotu wypożyczonych zbiorów użytkownik dokonuje u bibliotekarza, który zwrócone 

pozycje rejestruje w systemie komputerowym. 

13. W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu Biblioteka nalicza opłatę za przetrzymanie 

w wysokości O,20 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu w odniesieniu do każdego 

wypożyczonego woluminu (jednostki inwentarzowej). 

 

 



Rozdział VIII 

USŁUGA „KSIĄŻKA NA TELEFON” 

§ 14 

1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby, które ze względu na stan zdrowia, 

wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości korzystania z Biblioteki.  

2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.  

3. Warunkiem korzystania z usługi jest dopełnienie formalności związanych z zapisem do 

Biblioteki, a określonych w § 2 niniejszego Regulaminu. 

4. Zbiory można zamawiać telefonicznie lub pocztą elektroniczną w godzinach otwarcia 

Biblioteki w najbliższej miejscu zamieszkania filii bibliotecznej lub w Bibliotece Głównej. 

5. W ramach usługi „Książka na telefon” Biblioteka udostępnia zbiory kwalifikowane do 

wypożyczeń długoterminowych oraz prasę. 

6. Realizacja zamówień nie może kolidować z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki                    

i następuje po uzgodnieniu w czasie dogodnym dla użytkownika i Biblioteki.  

7. Zasady udostępniania, w szczególności: ilość udostępnianych zbiorów, terminy zwrotu, 

zasady prolongaty, rezerwacji, poszanowania zbiorów obowiązują zgodnie z określonymi     

w Regulaminie przepisami. 

8. Pracownicy Biblioteki na prośbę użytkownika udzielają informacji o książkach i pomagają 

w doborze lektury. 

Rozdział IX 

POSTĘPOWANIE  W RAZIE OPÓŹNIENIA  ZWROTU DOKUMENTÓW 

BIBLIOTECZNYCH, ICH  ZAGUBIENIA  BĄDŹ ZNISZCZENIA 

§ 15 

1. Użytkownik korzystający ze zbiorów, zasobów i usług Biblioteki ponosi odpowiedzialność 

za stan powierzonego mu sprzętu i materiałów (od momentu powierzenia do rozliczenia 

zwrotu), w szczególności za zniszczenie bądź zgubienie zbiorów bibliotecznych. 

2. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia powierzonego 

sprzętu lub wypożyczonych zbiorów i jest odpowiedzialny materialnie za uszkodzenia bądź 

zniszczenia zasobów powstałe w trakcie ich użytkowania. 

      § 16 

1. Za zniszczenia bądź uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie, a niezgłoszone uprzednio, 

odpowiada użytkownik dokonujący rozliczenia (zwrotu). 



2. W przypadku uszkodzenia bądź zagubienia zbioru użytkownik jest zobowiązany do 

naprawienia szkody poprzez: 

a) odkupienie identycznego zbioru; 

b) zakupienie zbioru uzgodnionego z bibliotekarzem o wartości nie mniejszej niż wartość 

zbioru uszkodzonego lub zagubionego; 

c) pokrycie całkowitych i rzeczywistych kosztów naprawy zbioru uszkodzonego; 

d) pokrycie ceny uzyskania lub reprodukcji zbioru (dotyczy w szczególności czasopism); 

e) wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości odpowiadającej wartości uszkodzonego 

lub zagubionego zbioru. 

3. Cenę stanowiącą ekwiwalent wartości uszkodzonego lub zagubionego zbioru ustala 

bibliotekarz. 

4. W przypadku uszkodzenia bądź zagubienia zbioru użytkownik może do dnia zgłoszenia 

tego faktu wybrać sposób naprawienia szkody spośród wskazanych w ust. 2; jeżeli 

użytkownik nie skorzysta z tego uprawnienia i nie naprawi szkody, sposób jej naprawienia 

wybiera Biblioteka, w tym przypadku odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej są 

naliczane od zobowiązań pieniężnych licząc od upływu 7 dni od doręczenia wezwania 

użytkownikowi, w którym będzie wskazana wysokość zobowiązania finansowego. 

5. Użytkownik nie nabywa prawa własności do uszkodzonego lub zagubionego zbioru. 

§ 17 

1. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych materiałów w terminach 

ustalonych regulaminowo dla określonych rodzajów udostępnień. 

2. Za niedotrzymanie terminu zwrotu zbiorów Biblioteka nalicza opłaty za przetrzymanie 

liczone od pierwszego dnia przetrzymania do dnia zwrotu, w wysokościach ustalonych                    

w Regulaminie dla określonych rodzajów zbiorów i udostępnień. 

3. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za przetrzymanie w dniu zwrotu 

zbiorów bibliotecznych. W przypadku nieuiszczenia opłaty w w/w terminie od dnia kolejnego 

będą naliczane odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej. 

4. Kwota zobowiązania wynikająca z przetrzymania zbiorów ponad ustalone w Regulaminie 

terminy dla określonych rodzajów zbiorów zostaje zaokrąglona do pełnych złotych. 

5. W przypadku zagubienia zbioru opłata za przetrzymanie jest naliczana od pierwszego dnia 

przetrzymania do dnia zgłoszenia Bibliotece zagubienia zbioru. 

6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za przetrzymanie w dniu zgłoszenia 

Bibliotece zagubienia zbioru. W przypadku nie uiszczenia opłaty w w/w terminie od dnia 

kolejnego będą naliczane odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.  



7. Wobec użytkowników, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań określonych Regulaminem 

(w szczególności nie dotrzymują terminu zwrotu zbiorów), Biblioteka  może: 

a) wysłać listem poleconym upomnienie; 

b) dochodzić roszczeń korzystając z usług podmiotów zewnętrznych; 

c) dochodzić roszczeń na drodze sądowej. 

8. Brak terminowego zwrotu zbiorów przez użytkownika może skutkować wstrzymaniem 

udostępniania mu zbiorów we wszystkich filiach i oddziałach Biblioteki . 

9. Wraz z uregulowaniem zobowiązań w stosunku do Biblioteki użytkownik nabiera 

ponownie pełnych praw do korzystania z niej. 

 

Rozdział X 

REPROGRAFIA 

§ 18 

1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na 

użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać 

jedynie na terenie biblioteki, poprzez: 

a) ksero kopiowanie; 

b) rejestrowanie (nagrywanie) na dostępnych nośnikach; 

c) skanowanie; 

d) wykonywanie wydruków. 

2. Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz. 

3. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii: 

a) w zakresie, w jakim nie zezwala na to prawo autorskie; 

b) publikacji chronionych prawem autorskim; 

c) publikacji w złym stanie technicznym lub nie nadających się do kopiowania z innych 

powodów; 

d) publikacji rzadkich, cennych i szczególnie chronionych. 



4. Za wiedzą i zgodą bibliotekarza użytkownik może – w granicach określonych przez prawo 

autorskie – wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym. 

Czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym czytelnikom. 

5. Opłata za usługi reprograficzne zgodnie z aktualnym cennikiem.  

 

Rozdział XI 

PRZEPISY PORZĄDKOWE 

§ 19 

1. Użytkownicy korzystający ze zbiorów, zasobów i usług Biblioteki są zobowiązani do 

pozostawienia u bibliotekarza karty bibliotecznej (z wyłączeniem korzystania z prasy na 

miejscu we wszystkich filiach i oddziałach Biblioteki).  

2. Każda filia biblioteczna i oddziały Biblioteki Głównej udostępniają na zewnątrz (w ramach 

udostępnień krótkoterminowych, długoterminowych, udostępnień prasy) zbiory w ilościach 

określonych szczegółowo w niniejszym Regulaminie dla danego typu udostępnień, jednak nie 

więcej niż: 

a) łącznie 3 jednostki inwentarzowe (książki) we wszystkich postaciach fizycznych oraz 

b) łącznie 6 egzemplarzy prasy w ramach jednej filii bibliotecznej lub oddziału Biblioteki 

Głównej. 

3. Okres udostępnienia zbiorów biegnie począwszy od następnego dnia po dniu ich 

udostępnienia. 

4. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów wypadający w dzień zamknięcia Biblioteki jest 

przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie. 

5. Wszystkie zbiory wnoszone do pomieszczeń bibliotecznych użytkownik winien zgłosić 

bibliotekarzowi. 

6. Wszystkie zbiory wyjęte przez użytkownika z półki winny być odłożone na wyznaczone 

(oznakowane) do tego miejsca. Po ich zaewidencjonowaniu bibliotekarz włącza zbiory 

zgodnie z ich właściwością. 

7. Użytkownicy Biblioteki zobowiązani są pozostawiać wierzchnie okrycia, torby, plecaki itp. 

w szatni lub wydzielonym miejscu. Rzeczy cenne użytkownik powinien zabrać z sobą                    

i osobiście sprawować nad nimi pieczę.  

8. W uzasadnionych przypadkach kierownik filii lub oddziału może podjąć decyzję                      

o odstępstwie od obowiązku pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia, torby. 

9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru. 



10. W placówkach Biblioteki obowiązuje zakaz: 

a) prowadzenia rozmów telefonicznych ( używania telefonów komórkowych); 

b) palenia tytoniu,  spożywania alkoholu i napojów alkoholowych. 

11. Użytkownicy przebywając na terenie placówek Biblioteki wawerskiej mają obowiązek 

zachować ciszę i porządek i stosować się w powyższym zakresie do uwag pracowników.  

12. O możliwości i miejscu spożywania napojów i posiłków w lokalach Biblioteki przez 

użytkowników decyduje bibliotekarz.  

13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody związane ze 

spożywaniem napojów i posiłków w lokalach bibliotecznych. 

 

Rozdział XII 

SKARGI I WNIOSKI 

§ 20 

Skargi i wnioski użytkownicy mogą zgłaszać: 

a) kierownikowi filii lub oddziału w godzinach otwarcia placówki; 

b) dyrektorowi Biblioteki  lub upoważnionemu przez niego pracownikowi w poniedziałki                

w godzinach 15.00 – 16.00. 

   

Rozdział XIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 § 21 

1. Każdy użytkownik Biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego 

Regulaminu i stosowania się do jego postanowień.  

2. Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nieuregulowanych postanowieniami niniejszego 

Regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki lub upoważnionej przez niego osoby. 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Biblioteki może podjąć decyzję o czasowym 

zamknięciu niektórych filii lub oddziałów bibliotecznych albo o zmianie godzin ich 

funkcjonowania.  

4. O wszelkich zmianach dotyczących czasu pracy jednostek organizacyjnych Biblioteki 

dyrektor uprzedza użytkowników osobnym zawiadomieniem. 



                                                                       Załącznik nr 1 do Regulaminu  

                                                                       korzystania  ze zbiorów, zasobów  

                                                                       i usług Biblioteki Publicznej 

                                                                       w dzielnicy Wawer                       

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU 

W BIBLIOTECE  PUBLICZNEJ W DZIELNICY WAWER 

M.ST. WARSZAWY 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów  edukacyjnych, informacyjnych. 

2 .Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. 

3. W Bibliotece obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. 

4. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów 

spożywczych, bezwzględnie należy zachować ciszę. 

5. Osoby zamierzające korzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu 

zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem korzystania z Internetu oraz 

przedstawienia dyżurnemu bibliotekarzowi dowodu tożsamości w celu dokonania wpisu do 

ewidencji zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, adres, godzinę rozpoczęcia i 

zakończenia korzystania z Internetu. 

6. Przy stanowisku może przebywać jedna osoba, bibliotekarz ma prawo zdecydować o 

możliwości korzystania ze stanowiska przez więcej niż jedną osobę. 

 

§ 2 

Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu 

1. Jedna osoba może korzystać z dostępu do Internetu przez 30 minut. Jeśli nie ma innych 

chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu. 

2. Z dostępu do Internetu można korzystać w godzinach pracy placówki, jednak najpóźniej 15 

minut przed zamknięciem placówki należy zakończyć korzystanie ze stanowiska 

komputerowego. 

3. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za 

powierzony sprzęt i zainstalowane oprogramowanie. Jeśli w trakcie korzystania ze stanowiska 

komputerowego powstały mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i 

oprogramowania, użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy. Jeżeli 

użytkownik jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

4. Użytkownik ma obowiązek zgłaszać bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia sprzętu i 

systemu w momencie ich zauważenia. 

5. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące uszkodzenie komputera; samowolne 

dokonywanie jakichkolwiek napraw; przełączanie i odłączanie monitora, klawiatury, myszy, 

rozkręcanie jednostek centralnych; wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji; 

łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do 

systemu. 



6. Pobrane z Internetu pliki lub programy oraz teksty własne można zapisywać na 

dyskietkach, za zgodą dyżurującego bibliotekarza. 

7. Czytelnik może korzystać z serwerów pocztowych, natomiast zabrania się lokalnego 

zakładania kont poczty elektronicznej i korzystania z nich. 

8. Można wykonywać wydruki wyszukanych w Internecie informacji. 

9. Sporządzenie wydruku jest odpłatne dla wszystkich korzystających. 

10. Wysokość opłat określa cennik stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

11. Biblioteka nie odpowiada za pliki użytkownika pozostawione w komputerze po 

zakończeniu pracy. Wszelkie pliki pozostawione przez użytkowników na komputerze będą 

kasowane w chwili wyłączania stacji roboczej przez bibliotekarza. 

 

12. Zabrania się: 

- kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania 

przeniesionego  

z serwerów dostępnych w Internecie, 

- otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,  

- korzystania z serwerów CHAT, innych komunikatorów internetowych, programów p2p, gier 

sieciowych, 

- wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie 

- zapisywania lokalnie (na dysku twardym komputera) plików i katalogów, 

- wykorzystywania stanowisk komputerowych w celach komercyjnych, 

- wykonywania czynności naruszających prawa autorskie.  

 

§ 3 

Zasady bezpieczeństwa 

 

1. Pracownicy biblioteki kontrolują czynności wykonywane przez Użytkownika przy 

komputerze. 

2. Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści 

niezgodne  

z niniejszym regulaminem. 

3. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system  

w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób. 

4. Osoby korzystające ze stanowiska komputerowego są obowiązane do bezwzględnego 

przestrzegania Regulaminu korzystania z Internetu. 

5. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być pozbawione prawa 

korzystania ze stanowisk komputerowych znajdujących się w Placówce. 

6. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu do komputera jeżeli uzna, że dana 

osoba wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nieuregulowanych postanowieniami niniejszego 

Regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki lub upoważnionej przez niego osoby.  



 


