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I, POSTANOWIENIAOGOLNE

1. Niniejszy regulamin okreSla zasady korzystania z nastqpuiqcych plac6wek bibliotecznych:
a) Czytelnia iWypo2yczalnia Naukowa nr Vt, ul. ks. J. Chro5cickiego 2,
b) Biblioteka dla Dzieci i Mlodzieiy nr ZZ, ul. ks. J. Chroscickiego 2,
c) Wypo2yczalnia nr 17, Al. Jerozolimskie 200,
d) Wypo2yczalnia nr 28, ul. 1 Sierpnia 36A,
e) WypoZyczalnia nr 30, ul. ks. J. Chrogcickiego 2,
f) Wypo2yczalnia nr7I, ul. Astronaut6w 1.

2. Prawo do korzystania z ustug Biblioteki maiq osoby zapisane, posiadaiqce Kdrtq czytelniko
Biblioteki lub zarejestrowana w systemie bibliotecznym Karte Miejska, ewentualnie elektronrcznq
legitymaciq studencka, (zwane dalej kartami identyfikuiqcym i czytelnika w systemre
bibliotecznvm).

3. Aby zapisai siq do Biblioteki nale2v:

a) zapoznai siq z Regulaminem oraz wypefnii karte zapisu - Zobowiqzanie (wz6r stanowr
zafqcznik nr 3) do przestrzegania Regulaminu;

b) okazai wa2ny dokument to2samosci (ze zdjqciem) i numerem pESEL.



4. Czytelnicy nieposiadajqcy polskiego obywatelstwa zobowiEzani sq przedstawi6 wainE kartq pobytu
lub wa2ny paszport.

5 zapisu osoby niepelnoletniej moga dokonai jedynie rodzice lub prawni opiekunowie legitymuiEcy
sie dowodem to2samosci. zlozenie podpisu na karcie zapisu stanowi zobowiqzanie siq
do od powiedzialno5ci za wypo2yczone przez osobq niepefnoletniq materialy biblioteczne.

6. Czytelnik iest zobowiqzany do niezwlocznego informowania Biblioteki o kaidej zmianie adresu
miejsca stafego pobytu.

7. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych stanowi Zalqcznik nr L do niniejszego
Regulaminu.

8. Ka2dy Czytelnik ma moZliwo6i kontrolowania stanu swoich zobowiqzad poprzez lnternetowe
Konto Czytelniko, do kt6rego dostqp uzyskuje w katalogu on-line Biblioteki.

9. Uszkodzenie lub zagubienie karty identyfikujacej czytelnika w systemie bibliotecznym, nale2y
niezwfocznie zglosii w Bibliotece. Za wydanie duplikatu Korty Czytelniko pobierana jest opfata
zgodna z cennikiem stanowiEcym zafqcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

1"0. czytelnik odpowiada za ka2de u2ycie karty; uprawnie6 wynikajqcych z jej posiadania nie worno
odstgpowai innej osobie z wyjqtkiem os6b wskazanych jako upowa2nlone w Zobo wiqzoniu.

11. czytelnik zobowiqzany jest do poszanowania wypo2yczonych materiai6w bibliotecznych,
stanowiacych wlasnoSi spolecznq, chronii je przed zniszczeniem, uszkodzeniem i zagubieniem.

L2. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypo2yczonych material6w bibliotecznycn
Czytelnik jest zobowiqzany do odkupienia takich samych publikacji:

a) jesli nie jest to mo2liwe, po uzgodnieniu z kierownikiem Biblioteki, Czytelnik mo2e zakupii
innq publikacjq potrzebna Bibliotece lub zapfacii ekwiwalent w wysoko6ci aktualnej
wartoSci rynkowej utraconych material6w bibliotecznych;

b) w przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej z czqSci dokumentu multimedialnego
(wieloczq6ciowego) - Czytelnik pokrywa koszty cafoSci.

13. W przypadku zwrotu material6w bibliotecznych po wyznaczonym terminie, Czytelnik zobowlqzany
jest do zapfaty Bibliotece:

a) oplaty za nieterminowy zwrot material6w bibliotecznych za ka2dy dzieri przetrzymanta
materiaf6w poza ustalony termin zwrotu,

b) koszt6w upomnief wyslanych do Czytelnika,

c) koszt6w opiaty pocztowej za zwr6cone do Biblioteki nieodebrane upomnienia, wysfane
listem poleconym,

zgodnie z cennikiem stanowiqcym zalqcznik nr 2 do Regulaminu.

1'4. Biblioteka zastrzega sobie prawo pisemnego (w tym przy uzyciu poczty elektronicznei)
itelefonicznego wezwania Czytelnika do zwrotu przetrzymywa nych zbior6w.

15. Wobec czytelnik6w, kt6rzy nie zwracaiq, mimo wezwa6, wypo2yczonych material6w
bibliotecznych, Biblioteka dochodzi swoich roszczef zgodnie z obowiezujqcymi przepisami prawa:

a) przekazujqc sprawq do firmy windykacyjnej lub/i

b) w drodze postqpowania sqdowego lub/i

c) wpisu do Krajowego Rejestru Dlug6w.

16. czytelnikom, kt6rzy nie zwr6cili wypo2yczonych zbior6w i/lub nie placq regulaminowych optat
za nieterminowy zwrot materiaf6w bibliotecznych, upomnienia, zniszczone zbiory, nie przysluguje
prawo korzystania z zasob6w Biblioteki do czasu uregulowania zobowiqza6.



t7. Bibliotekarz moie odm6wii 1"5 min. przed godzinA zamkniqcia Biblioteki:

a) zapisania nowego Czytelnika do Biblioteki,

b) udostqpnieniasprzqtukomputerowego,

c) wykonania wydrukdw z Internetu lub wfasnego nosnika Czytelnika,

d) kserowaniamaterial6w.

18. Kopiowanie material6w bibliotecznych jest dozwolone wylqcznie w granicach dopuszczalnych
ustawq z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.u. 20L9, poz.
1231 z p6in. zm.). Usluga kopiowania wykonywana jest odplatnie, zgodnie z cennikiem
stanowiqcym zafqcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

19 W plac6wkach bibliotecznych Czytelnik mo2e korzystai z wlasnego sprzqtu elektronicznego za
wiedzq i zgodq dy2urujqcego bibliotekarza iw wyznaczonym przez niego miejscu.

ll. zASADyUDoSTEpNtANtAMATER|AT6WBtBUOTECZNYCH

1-. zbiory biblioteczne wypozycza siq czytelnikom do domu, z wyiqtkiem ksiqgozbioru podrqcznego,
kt6ry jest udostqpniany na miejscu w Bibliotece.

2. Plac6wki biblioteczne prenumeruia czasopisma, kt6re sE wypo2yczane czytelnikom do domu,
z wyjqtkiem najnowszych (ostatnich) numer6w udostQpnianych na miejscu w Bibliotece.

3. czytelnik osobi(cie wypozycza zbiory lub przez osobq upowa2nionq, ws kazanEw zobowiqzoniu.

4. Wszystkich Czytelnik6w korzystajEcych z materiaf6w bibliotecznych na miejscu obowiqzuje zakaz
ich wynoszenia poza obrqb biblioteki, a w przypadku opuszczenia czytelni na dlu2ej, zgtoszenie
tego faktu dy2urujqcem u biblioteka rzowi.

5. Plac6wki biblioteczne umoZliwiajq zapisanym czytelnikom wypo2yczanie do domu material6w
bibliotecznych z ksiqgozbioru podrqcznego na dni 6wiqteczne i na godziny, w kt6rych sq nieczynne.

a) Czytelnicy, kt6rzy nie oddali materiaf6w w ustalonym terminie, mogq byi pozbawieni
prawa do tego typu wypo2yczerl.

6. Czytelnik wybiera materiafy biblioteczne sam, a dy2urujqcy bibliotekarz udziela informacji,
pomaga w doborze literatury oraz udziela wskaz6wek dotyczqcych korzystania z katalog6w
bibliotecznych i wydawnictw informacyjnych.

7. Czytelnik w kaidej plac6wce bibliotecznej mo2e wypoiyczyi do domu jednocze6nie nie wiqcej ni2:

a) 5 ksiqiek,

b) 5 numer6w czasopism,

c) 3 filmy,

d) 3 audiobooki (ksiqiki m6wione).

8. osoby z dysfunkciq wzroku, kt6re oka2q stosowne zaiwiadczenie lub dokument, rrrogq
jednorazowo wypo2yczyi do 5 audiobook6w.

9. Wszystkie zbiory wypoiyczane sq na okres 30 dni,

10. Przy zwrocie multimedi6w nale2y przekazywai spostrze2enia o wszelkich problemach
z odtwarza niem.

1,L. Kopiowanie zbior6w multimedialnych jestzabronione.



12. Wypo2yczonych zbior6w multimedialnych nie wolno publicznie odtwarzai.

1"3. Termin zwrotu material6w bibliotecznych moie by6 przedlu2ony maksymalnie 2 razy itylko w
przypadku, gdy nie ma na nie zam6wienia ze strony innego Czytelnika oraz termin ich zwrotu nie
zostal przekroczony.

t4. czytelnik/osoba upowa2niona przy wypozyczaniu material6w zobowiqzana jest do podania
bibliotekarzowi karty identyfikujqcej Czytelnika w systemie bibliotecznym.

15. Materiafy wybrane przez Czytelnika rejestruje dy2urujqcy bibliotekarz.

L6. z wydawnictw znajduiqcych siq w magazynach korzysta sie po zlozeniu czytelnie wypefnionego
rewersu lub elektronicznego za m6wienia (w katalogu on-lin e Ateph lub primo).

t7. czytelnicy majq mo2liwoSi zamawiania (rezerwowania) zbior6w za pomocE katalog6w on-line
Aleph i Primo, instrukcja ich obsiugi, dostqpna jest na stronie internetowej Biblioteki.

18 W przypadku gdy jednoczesnie chqi wypo2yczenia materialu bibliotecznego zglasza czytelnik
w Bibliotece i zam6wienie jest skladane przez innego Czytelnika za pomocq konta internerowego,
pierwszenstwo ma Czytelnik obecny w Bibliotece.

19. Bibliotekarz mo2e odm6wii wypoiyczenia materiatu bibliotecznego osobie niepefnoletniej, je6li
uzna, 2e jej tresi nie jest adekwatna do wieku Czytelnika.

20. czytelnikom chorym i niepelnosprawnym, zamieszkafym na terenie Dzielnicy Wiochy, materialy
biblioteczne mogq byi dostarczane do domu, w miarq mozliwo:ici organizacyjnych Biblioteki.

il|. zAsADy uDosTEpNtA G|ER PLANSZOWYCH

L. Gry planszowe udostepniane sE w Wypozyczalni nr L7 i Wypo2yczalni nr 28 bezplatnie.

2. Wypo2yczed mogq dokonywai jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki.

3. Gry mo2na wypo2ycza( na okres 30 dni.

4. Czytelnik mo2e w ka2dej plac6wce wypo2yczyi jednorazowo maksymalnie 2 gry.

5. Czytelnik zobowiEzany jest do terminowego zwrotu wypoZyczonej gry.

6. Zwrot wypo2yczonej gry winien nastEpid do rqk pracownika Biblioteki. Pozostawienie gry na
ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosr
pefnq odpowiedzia Ino6i za szkody spowodowane nieprawidlowo wykonanym zwrotem.

7. Czytelnik zobowiAzuje siq do dbafoici o wypoiyczonq grq, tzn. wypoiyczone gry nale2y zwr6cii w
stanie niepogorszonym, wynikajqcym z normalnego u2ytkowania.

8. Ka2da gra zawiera specyfikacjq zawierajqcq jej petne wyposa2enie. czytelnik winien sprawdzii
stan gry przed jej wypo2yczeniem wedlug zafqczonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub
uszkodzenia winny byi zgloszone przed wypo2yczeniem. Niezgioszenie brak6w iuszkodzeri gry
traktowane jest jako wypoiyczenie gry kompletnej.

9. Czytelnik ponosi pefna odpowiedzia Ino56 materialnE za szkody spowodowane nieprawiorowym
u2ytkowaniem gry, a takie za jej zagubienie, bqdi zdekompletowanie.

10. w przypadku uszkodzenia, zagubienia, bqd2 zdekompletowa nia gry, czytelnik zobowiqzany jest,
po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do:

a) odkupieniaidentycznejpozycji,

b) uiszczenia opfaty, kt6rej wysokoSi pozwoli na zakup identycznej gry przez Bibliotekq, a w
przypadku braku na rynku, na zakup innej gry.



2.

3.

t.

5.

5.

6.

L

c) pokrycia koszt6w naprawy uszkodzonej gry.

czytelnik zobowiqzuje siq do wykonania jednego z ww. dziafa6 w terminie uzgodnionym z
pracownikiem Biblioteki.

11. czytelnik moie korzystai z gier planszowych na miejscu w czasie wyznaczonym przez Bibliorexq,
chqi korzystania z gry nale2y zgtosi6 bibliotekarzowi.

IV. ZASADY UDOSTEPNIANIA KOMPUTERoW Z DOSTEPEM DO INTERNETU ISIECI WI-FI

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy wfochy m.st. warszawy w wyznaczonych plac6wkach bezpfatnie
udostqpnia zapisanym czytelnikom komputery do korzystania z Internetu, pracy z pakietem
biurowym MS Office, korzystania z program6w edukacyjnych ibaz danych.

warunkiem korzystania z komputer6w z dostqpem do lnternetu, pakietem MS office ibazamr
danych jest okazanie bibliotekarzowi karty identyfikuiqcej czytelnika w systemie bibliotecznvm.

Jedna osoba mo2e korzystai z udostqpnionego sprzqtu przez 60 minut. Je6li nie ma innycn
chqtnych, mo2liwe jest przedluzenie tego czasu o kolejne 30 minut. w przypadku komputerow
stacjonarnych chq6 przedlu2enia sesji nale2y zgtosii w momencie pojawienia siq na ekranre
komputera komunikatu, informujqcego o zbli2aniu siq korica pracy.

we wszystkich plac6wkach Biblioteki dostqpne sq komputery z katalogiem onJine, zawieraiqcym
pelne dane o zbiorach Biblioteki.

W przypadku korzystania z kompute16w Biblioteki niedozwolone sq:

a) wszelkie dziafania powodujqce dewastacjq lub uszkodzenie komputera oraz
oprogramowa nta/

b) wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji system6w
operacyjnych stanowisk komputerowych,

c) {amanie za bezpieczef systemu,

d) samowolne usuwanie usterek w dziafaniu oproBramowania systemowego iu2ytkowego
oraz urzqdzef stanowiAcych wyposa2enie stanowisk internetowych.

Przed zakoiczeniem sesji na komputerze udostqpnionym przez Bibliotekq, czytelnik powinien
zapisai wyszukane, pobrane i utworzone dane na wfasnych noinikach (ptyta cD, DVD, pendrive).
Informacje, kt6re nie zostaty zapisane, bqdi sq zapisane na twardym dysku, zostanq
wykasowane w chwili wylqczenia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialno6ci za utratq
niewla6ciwie zapisanych danych.

Biblioteka nie ponosi od powiedzia InoSci za dane pozostawione przez Czytelnika na udostqpnionym
sprzqcie, a w szczeg6lnosci za hasia, dane osobowe, dane poufne itp.

czytelnik ponosi pefnq od powiedzialno6i za wszelkie szkody spowodowane przez niego
w odlegfych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadu2ycia
popetnione przy u2yciu udostqpnionego mu pofqczenia z sieciq.

czytelnik ma obowiqzek poinformowai dyzurujacego bibliotekarza o wszvstkich uszkodzeniach
sprzqtu isystemu w momencie ich zauwa2enia. Wszelkie komunikaty o obecnoici wirus6w nale2y
natychmiast przekazywai bibliotekarzowi.

Dostqp do lnternetu jest moiliwy wylqcznie na stanowiskach wyznaczonych przez personel
Biblioteki.

4.

8.

9.



10. Pracownicy Biblioteki nie prowadzq szkoleri dla indywidualnych uiytkownik6w w zakresie
korzystania z Internetu oraz zainstalowanych na stanowiskach komputerowych program6w.
Poszukiwania Czytelnik prowadzi samodzielnie.

12. Z jednego stanowiska komputerowego moze korzystai tylko jedna osoba.

13 zar6wno uaktywnienie, iak i zakofczenie polqczenia z Internetem dokonywane jest przez
dyZurujacego bibliotekarza.

L4. zabrania siq wykorzystywania dostqpu do Internetu w Bibliotece do popelniania czyn6w
niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami (np.: dziafari naruszaiqcych ustawg o prawre
autorskim, korzystania ze stron zawierajqcych pornografiq lub sceny drastyczne oraz stron
propagujqcych przemoc). Dostqp do Internetu nie moie r6wnie2 sfuzyi do przeglqdania
irozpowszechniania material6w o tresci obra2aiacej uczucia innych (np. o charakterze
rasistowskim).

15. stanowisko komputerowe opuszczone przez czytelnika na dlu2ej niz 10 minut, zostanie
udostqpnione innemu Czytelnikowi, bez zabezpieczenia wyszukanych wcze6niej danych.

L6. W wyznaczonych plac6wkach Biblioteka umo2liwia korzystanie z sieci Wi-Fi na wtasnych
urzqdzeniach czytelnika wyposa2onych w interfejs wi-Fi zgodny ze standardem goz.Lrb/g/n,
posiadajEcych zainstalowane sterowniki do jego obslugi oraz przeglqdarkq InternetowA.

77. Pracownicy Biblioteki nie Swiadczq pomocy przy konfigurowaniu sprzqtu czytelnik6w.

18. Dostqp do Internetu za pomoca Wi-Fi wymaga podania hasla, kt6re mo2na otrzymai od
dyzurujEcego bibliotekarza.

19. Biblioteka nie oferuje 2adnego zabezpieczenia zwiqzanego z przesyfaniem danych za pomocq
bibliotecznych sieci Wi-Fi.

20 Biblioteka nie gwarantuje minimalnego transferu danych, ciqgloSci funkcjonowania sieci WFFi oraz
zastrzega sobie prawo ograniczenia ilosci uslug i parametr6w uslug dostqpnych za posrednictwem
sieci Wi-Fi oraz mo2liwo6i blokowania stron lub ruchu zagra2ajqcego bezpieczedstwu wlasnych
zasob6w lub innych system6w komputerowych.

21,. Biblioteka zastrzega sobie prawo, a Czytelnik przyjmuje do wiadomosci iakceptuje:

a) rejestrowanie poiqczeri sieciowych w systemie w celu zapewnienia bezpieczefstwa
wfasnych zasob6w i mo2liwo6ci ustalenia i dochodzenia roszczeh z tvtulu ew. szk6d
wynikajqcych z dziafai czytelnika;

b) do kontroli czynno6ci wykonywanych przez Czytelnika przy komputerze oraz do
natychmiastowego przerwania sesji, w razie uznania,2e Czytelnik wykonuje czynno:ici
niepo2qdane, nawet, jesli nie sa one uwzglqdnione w Regulaminie.

v. PRZEPTSY PORZADKOWE

1. w Bibliotece obowiazuje zakaz spo2ywania positk6w, z wyiEtkiem miejsc do tego wyznaczonych,
palenia tytoniu, prowadzenia rozm6w przez telefon kom6rkowy.

2, Odpowiedzia Ino6i za dzieci przebywajqce w Bibliotece ponoszq opiekunowie.

3, W przypadku wyrzqdzenia Bibliotece jakiejkolwiek szkody Czytelnik jest zobowiEzany do jej
naprawienia w terminie nie dtu2szym niz 14 dni od daty wezwania.

4' Czytelnik, kt6ry w jakikolwiek spos6b narusza zasady regulaminu lub wsp6l2ycia spolecznego przy
korzystaniu z Biblioteki, moie by6 czasowo pozbawiony prawa do korzystania z jej zasob6w



5.

ioferty na podstawie decyzji Kierownika plac6wki bibliotecznej. Od decyzji Kierownika Czvtelnik
mo2e siq odwofai do Dyrektora Biblioteki.

zabrania siQ korzystania z wypoiyczalni bqd2 czytelni osobom bqdqcym pod wpfywem alkoholu luo
Srodk6w odurzaiqcych oraz osobom, kt6re nie przestrzegaiq podstawowych zasad higieny
osobistej, pod rygorem ich przymusowego usuniqcia przy pomocy sluib porzqdkowych.

Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu lezy
w kompetencjach Dyrektora Biblioteki publicznej w Dzielnicy Wiochy m.st. Warszawv.

Obowiqzuje od 1. 70.2079.

Dyrektor

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wiochy

f;st ,WarszawY
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