
REGULAMIN 

korzystania za zbiorów i usług 

Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Ze zbiorów i usług Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wro-

cławiu mogą korzystać wszyscy zainteresowani.  

2. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych uzyskuje się na podstawie 

imiennej karty bibliotecznej. Karta biblioteczna upoważnia do korzystania z wszystkich 

udostępnianych zbiorów, usług i urządzeń Biblioteki.  

3. Wszyscy użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do pozostawiania w szatni okryć 

wierzchnich, toreb, teczek, plecaków, dużych paczek itp. Korzystanie z szatni jest 

bezpłatne. 

4. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz prowadzenia działalności handlowej oraz 

samowolnego roznoszenia, nalepiania bądź pozostawiania ulotek i innych materiałów 

reklamowych.  

5. Opłaty z tytułu zagubienia, zniszczenia i uszkodzenia materiałów bibliotecznych reguluje 

Zarządzenie Dyrektora DBP nr 11/2007. 

6. Pracownicy biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione 

przez czytelników na terenie Biblioteki.  

7. W Bibliotece funkcjonuje dobrowolny fundusz czytelniczy, w całości przeznaczony na 

zakup nowości wydawniczych. 

 

II.  REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW 

1. Zapis do Biblioteki jest bezpłatny. 

2. W celu dokonania zapisu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, oraz podpisać 

zobowiązanie (patrz: „Załącznik nr 2”) do przestrzegania postanowień regulaminów 

obowiązujących w Bibliotece. 

3. Osoby niepełnoletnie zapisuje opiekun prawny. 

4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej, czytelnik wnosi opłatę w 

wysokości 10 zł (dziesięć złotych) za wydanie nowej karty.   

5. W przypadku zużycia karty wywołanego długotrwałym jej użytkowaniem lub w 

przypadku zmiany nazwiska, czytelnikowi przysługuje bezpłatna wymiana karty. 

6. W przypadku zwrotu karty bibliotecznej przez czytelnika, Biblioteka nie zwraca  opłaty 

pobranej za jej wydanie.  

7. Czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia zmiany nazwiska oraz miejsca zamieszkania. 



8. Konto czytelnika ważne jest przez rok od momentu zapisu. Po tym czasie czytelnik 

zobowiązany jest do uaktualnienia danych osobowych w zapisie. 

III.  UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ 

 

1. W każdym dziale Biblioteki można wypożyczyć 6 dowolnych egzemplarzy zbiorów, z 

wyjątkiem udostępnianych wyłącznie na miejscu, przy czym całkowita liczba 

wypożyczeń w Bibliotece nie może przekroczyć 20 egzemplarzy. 

2. Książki, nuty, audiobooki, kasety magnetofonowe, płyty analogowe oraz płyty CD do 

nauki języków obcych można wypożyczyć na okres 1 miesiąca. 

3. Płyty CD, DVD, DVD Blu Ray oraz edycje elektroniczne typu Playway można 

wypożyczyć na 7 dni. 

4. Czytelnia nie wypożycza książek wydanych przed 1951 rokiem.  

5. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów można prolongować dwukrotnie.  

6. Prolongacie nie podlegają egzemplarze zamówione przez innych czytelników. 

7. Prolongaty można dokonać w Bibliotece osobiście, telefonicznie, mailowo lub za 

pośrednictwem internetu (konto użytkownika jest dostępne na stronie katalogu 

elektronicznego www.dzb.pl). 

8. Za przekroczenie terminu zwrotu zbiorów Biblioteka pobiera opłaty w wysokości:  

a. za przetrzymanie książek, audiobooków, kaset magnetofonowych, płyt ana-

logowych oraz płyt CD do nauki języków obcych 0,15 zł za dzień, 

b. za przetrzymanie płyt CD i DVD, DVD Blu Ray oraz edycji elektronicznych 

typu Playway wynosi 1 zł za dzień. 

9. Czytelnikom do 16 roku życia nie jest naliczana opłata w żadnym z działów biblioteki. 

10.  Jeżeli termin zwrotu wypożyczonych zbiorów przypada na dzień zamknięcia Biblioteki, 

użytkownik ma obowiązek oddania zbiorów pierwszego dnia pracy Biblioteki 

następującego po tym terminie. Każdy kolejny dzień, z pominięciem dni zamknięcia 

Biblioteki, wliczany jest do opłaty karnej. 

11. Jeżeli łączna wielkość kary z tytułu przetrzymania wszystkich wypożyczonych zbiorów 

ponad ustalony termin przekroczy 5 zł – nastąpi  blokada konta czytelnika i dostępu do 

wszystkich usług bibliotecznych.  

12. Użytkownik może ponownie korzystać z usług po uregulowaniu wszystkich zobowiązań 

wobec Biblioteki.  

13. Użytkownikom, którzy podczas zapisu podali adres poczty elektronicznej, Biblioteka 

przed upływem terminu zwrotu materiałów wysyła przypomnienie o terminie zwrotu. 

Powiadomienia niniejsze mają charakter pomocniczy oraz informacyjny, a ich niedos-

tarczenie do skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika nie stanowi podstawy do 

obniżenia bądź anulowania nałożonej opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.  

14. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wpisania do Krajowego Rejestru Długów tych 

czytelników, którzy w wyznaczonym terminie nie wniosą opłat z tytułu kar za 



nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, ich uszkodzenie, 

zniszczenie lub zagubienie, oraz prawo dochodzenia wobec nich swoich roszczeń na 

drodze sądowej. 

15. Użytkownik Biblioteki może zamówić zbiory drogą elektroniczną. Liczba zamówień 

kierowana do jednego działu nie może przekroczyć 6, a maksymalna liczba zamówień – 

20. 

16. Możliwe jest zamówienie maksymalnie do 6 egzemplarzy w każdym dziale Biblioteki. 

Zamawiać można egzemplarze wypożyczone i aktualnie znajdujące się na półkach. 

17. Zamówione egzemplarze należy odebrać w ciągu 3 dni. Po tym terminie zamówienie 

traci ważność. 

18. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o terminie odbioru zamówionych zbiorów na 

własne czytelnicze konto internetowe lub e-mailem (jeśli podał swój adres mailowy). 

19. Katalog Biblioteki jest dostępny pod adresem www.dzb.pl. Konto czytelnika zawiera 

informacje o bieżących wypożyczeniach, zamówieniach i karach, oraz umożliwia 

zamawianie zbiorów. 

 

IV.  UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU 

1. W działach biblioteki znajdują się wyodrębnione i specjalnie oznaczone zbiory przez-

naczone do udostępniania na miejscu.  

2. W celu skorzystania z tych zbiorów czytelnik pozostawia u dyżurującego bibliotekarza 

kartę biblioteczną. 

3. Wybrane materiały biblioteczne należy zgłosić, a po wykorzystaniu – oddać dyżurującemu 

bibliotekarzowi. Czytelnik nie może samodzielnie odkładać zbiorów na półkę.  

4.  Zbiory przechowywane w magazynach są udostępniane w Czytelni po uprzednim złożeniu 

zamówienia. 

5.  Czytelnik może korzystać z zamówionych zbiorów przez kilka kolejnych dni po zgłoszeniu 

takiej potrzeby u bibliotekarza. 

6. Na 10 min. Przed zamknięciem Biblioteki kończy się realzowanie zamówień z magazynu. 

Zamówienia złożone po tym czasie będą realizowane następnego dnia. 

7. Zbiory udostępniane na miejscu można kserować, z wyjątkiem książek i czasopism 

wydanych przed rokiem 1951 oraz czasopism oprawnych o sygnaturze C, wydanych przed 

rokiem 1971. 

8. Zamówienia zbiorów dokumentów życia społecznego realizowane są do godziny 15.00. 

Zamówienia złożone po tym czasie realizowane będą następnego dnia. 

 

V.  UDOSTĘPNIANIE CZYTNIKÓW E-BOOKÓW 

1. Czytniki e-booków można wypożyczyć w Fonotece. 

http://www.dzb.pl/


2. Z usługi wypożyczania e-czytników mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, 

posiadające kartę biblioteczną DBP we Wrocławiu. 

3. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 1 miesiąca z możliwością jednokrotnego 

przedłużenia terminu zwrotu o kolejny miesiąc, o ile nie został zamówiony przez kogoś 

innego. 

4. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu. 

5. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu czytnika wynosi 1 zł za dzień. 

6. Przy wypożyczaniu e-czytników korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu 

osobistego i podpisania oświadczenia (patrz „Załącznik nr 1”). 

7. Użytkownik Biblioteki może za pomocą serwisu www.dzb.pl złożyć zamówienie na 

czytnik. Informacja o stanie realizacji zamówienia jest dostępna na bieżąco na koncie 

czytelnika wymienionego wyżej serwisu. 

8. Zamówiony czytnik powinien być odebrany w ciągu 3 dni; po upływie tego terminu czytnik 

może być wypożyczony innemu użytkownikowi. 

9. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych 

przez siebie plików i oddania urządzenia w stanie takim, w jakim go wypożyczył. 

10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów 

wykorzystanych na czytnikach przez użytkowników. 

 

VI.  WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE 

Zasady funkcjonowania wypożyczalni międzybibliotecznej reguluje oddzielny regulamin. 

 

VII.  INFORMACJA KATALOGOWA I BIBLIOGRAFICZNA 

1. Na prośbę czytelnika pracownicy Działu Informacji wykonują zestawienia bibliograficzne 

na podstawie źródeł informacji dostępnych w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej lub 

innych tematycznych bibliografii i baz danych. Wydruk zestawienia jest odpłatny. 

2. Na pisemną prośbę instytucji wykonywane są kwerendy tematyczne. Kwerendy dla 

czytelników indywidualnych realizowane są jedynie w przypadku, gdy odległość miejsca 

zamieszkania lub stan zdrowia uniemożliwia czytelnikowi bezpośredni dostęp do zbiorów 

Biblioteki. W innych przypadkach wykonuje się jedynie bibliografię na określony temat. 

 

VIII. KORZYSTANIE Z STANOWISK KOMPUTEROWYCH I INTERNETU  

1. Czytelnicy do 16 roku życia mogą korzystać ze stanowisk komputerowych i internetu 

tylko w Dziale Pracy z Dziećmi. 

2. Czytelnik może korzystać z internetu w Bibliotece przez 1 godzinę dziennie. 



3. Użytkownik zajmuje stanowisko komputerowe wskazane przez dyżurującego bibliotekarza 

i samodzielnie z niego korzysta. 

4. Pracownicy Biblioteki maja prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkow-

nika przy komputerze oraz zawartości otwieranych stron. 

5. Niedozwolone jest pozostawienie przez użytkownika plików własnych na dysku 

komputera. Pozostawione pliki zostaną usunięte. 

6. Próby wejścia na strony obsceniczne lub obraźliwe,  propagujące przemoc, obrażające 

uczucia innych (np. o charakterze rasistowskim), są rejestrowane przez system w sposób 

umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób.  

7. Użytkownikowi zabrania się instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w 

konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.  

8. Czytelnik zobowiązany jest do zakończenia pracy przy komputerze na 10 minut przed 

zamknięciem biblioteki. 

9. Pracownik DBP ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że 

użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem. 

10.  Użytkownik może korzystać z odpłatnej usługi w zakresie skanowania i drukowania. 

Opłaty z tego tytułu uiszcza się u dyżurującego bibliotekarza. 

11.  Zasady płatności określa cennik wprowadzony zarządzeniem dyrektora DBP we 

Wrocławiu. 

 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące Biblioteki czytelnicy mogą składać w 

sekretariacie Biblioteki od poniedziałku do piątku, w godzinach  9.00 – 15.00.  

2. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania mienia biblioteki, do zachowywania 

w bibliotece zasad kultury osobistej, respektowania praw innych użytkowników oraz 

szanowania ich potrzeb i prywatności. 

3. Czytelnicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z Biblioteki, jeżeli:  

–  nie przestrzegają zasad wyrażonych w regulaminach Biblioteki, 

– nie respektują norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach publicznych 

w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników i użytkowników 

biblioteki bądź ograniczający ich prawo do swobodnego korzystania z usług 

Biblioteki lub realizowania obowiązków zawodowych, 

–  nie zachowują elementarnych zasad higieny osobistej, 

– swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych 

użytkowników oraz  pracowników biblioteki. 

 



4. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. 

Mikulskiego we Wrocławiu.  

5. Rozstrzygnięcie spraw szczegółowych nie uregulowanych postanowieniami Regu-

laminu leży w kompetencji dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mi-

kulskiego we Wrocławiu.  

6. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14.     

 

Regulamin został wprowadzony zarządzeniem nr 1/2015 z dnia 16.01.2015 r. 

Obowiązuje od dnia 19.01.2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do „Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Dolnośląskiej Biblioteki 

Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu” 

 

OŚWIADCZENIE 

Imię i nazwisko:    ……………………………………………………………………………… 

Nr karty bibliotecznej: ………………………………………………………………………… 

Dotyczy: wypożyczenie e-czytnika nr inwent. ……………….................. wraz z przewodem 

połączeniowym i etui. 

Data wypożyczenia  …………………………………  Data zwrotu………………………….. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu wypożyczania czytników e-booków  w 

Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu. Oświadczam 

jednocześnie,  iż w przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia e-czytnika poniosę pełną 

odpowiedzialność finansową w kwocie określonej niniejszym oświadczeniem. 

Oświadczam, że w przypadku uszkodzenia e-czytnika, a także w przypadku zniszczenia lub 

zagubienia akcesoriów przynależnych do e-czytnika, poniosę odpowiedzialność finansową  

w kwocie odpowiadającej wartości zniszczonych lub zagubionych akcesoriów, bądź 

koniecznych napraw. 

Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem stan wypożyczanego urządzenia i: 

nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu / stwierdzam następujące usterki/braki*: 

a)………………………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż zwrócę e-czytnik z taką samą zawartością pamięci, jak w momencie wypoży-

czenia. 

Kwota należna w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia e-czytnika: 

Kindle 5 Classic 250 zł  

Etui do czytnika  25 zł. 

Kindle 7 TOUCH       325 zł 

Etui do czytnika  22 zł 

Ładowarka 3,50 zł 

Okazano dokument tożsamości: 

 

………………………………                                     ………………………………… 

Podpis bibliotekarza                                                     Podpis użytkownika 

 

* Niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 2 do „Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Dolnośląskiej Biblioteki 

Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu” 

 

WZÓR ZOBOWIĄZANIA 

 

Nazwisko i imię:  

 
 Numer karty:  Dokument tożsamości:  
 Zapisano:  Wpłacono:   
        Numer rachunku:  
 Imię ojca:   
  
 Data urodzenia:  
 Adres:     

 
  
Stwierdzam, że przepisy korzystania z biblioteki są mi znane i zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania.  
W związku z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 1333, poz. 883), jako czytelnik Dolnośląskiej 
Biblioteki Publicznej we Wrocławiu wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celach statystycznych oraz w 
sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych przez mnie dokumentów bibliotecznych lub ich równowartości.  
Pouczona/y zostałam/em o prawie wglądu do tych danych ich zmiany, oraz ich usunięcia . 
Oświadczam, że nie będę wykorzystywać Internetu udostępnionego w tutejszej bibliotece do celów prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

  
 Telefon / 
Email:_____________________________________ 

 
 Dnia __________                                             Podpis czytelnika: __________________________________ 

 

 
 
 Wypełnić w stosunku do niepełnoletnich: 

 
 Przyjmuję odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki.  

 
 Imię i nazwisko: 

 
 Adres zamieszkania: 

 
 Dokument tożsamości: 

 
 
Imię i nazwisko poręczającego: 

 
 

 

 

 

 


