
Zarządzenie Nr 1/2009  
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 19 stycznia 2009 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulamin Udostępniania Zbiorów 
 Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 

 
 
 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 12 ustawy  
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późniejszymi zmianami) 
oraz § 58 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. W Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu będącym Załącznikiem do zarządzenia Nr 71/2003 z dnia 8 sierpnia 2003 r. 
wprowadzającym Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany: 

1/ w § 8: 
a/  ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

„2. Warunkiem korzystania z czytelni w zbiorach ogólnych jest ważny 
dokument tożsamości lub aktualna karta biblioteczna, a w zbiorach 
specjalnych – ważny dokument tożsamości i aktualna karta biblioteczna 
lub elektroniczna legitymacja studencka.”, 
 

b/ ust. 3. otrzymuje brzmienie: 
 „3. Prawo do składania rewersów komputerowych do czytelni nabywają 
czytelnicy z chwilą uzyskania karty bibliotecznej do czytelni (imiennej 
lub karty gościa) albo z chwilą aktywowania konta bibliotecznego na 
podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej.”, 
 

c/  ust. 4. otrzymuje brzmienie: 
 „4. Czytelnik składa zamówienia na rewersie: 

1/ komputerowym – na materiały biblioteczne znajdujące się  
w katalogu komputerowym lub w katalogach zdigitalizowanych, 

2/ tradycyjnym – na materiały biblioteczne nieopracowane 
komputerowo.”. 

 
2/ § 28 otrzymuje brzmienie: 

„§ 28  
Do samodzielnego korzystania ze stanowisk komputerowych 
upoważnieni są pracownicy i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
inne osoby legitymujące się kartą biblioteczną lub elektroniczną 
legitymacją studencką.”. 

 
3/ § 62 otrzymuje brzmienie: 

„§ 62 
1. W przypadku zamiaru korzystania z materiałów nieudostępnianych 

powszechnie podlegających ochronie prawa autorskiego czytelnik 
powinien uzyskać zgodę autora.  
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2. Archiwalia (m.in. korespondencja) udostępnia się trzydzieści lat po 
ich wytworzeniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z dn. 29 lipca 2008 r. w sprawie 
określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego 
udostępniania materiałów archiwalnych (Dz. U. Nr 156, poz. 970).”. 

 
4/ § 64 otrzymuje brzmienie: 

„§ 64  
Czytelnik otrzymuje materiały biblioteczne na podstawie rewersów, które 
składa w Oddziale Zbiorów Muzycznych do godz. 14.30. Czas realizacji 
zamówień wynosi ok. 30 minut od chwili otrzymania rewersów przez 
dyżurującego pracownika. Udostępnione materiały należy zwrócić na 10 
minut przed zamknięciem czytelni. Wydawnictwa zwarte i ciągłe oraz 
nuty nowe zamówione komputerowo udostępniane są w czytelni zbiorów 
specjalnych.”. 
 

5/ § 78 otrzymuje brzmienie: 
 „§ 78 

1. Prawo do wypożyczania czytelnicy uzyskują z chwilą otrzymania 
karty bibliotecznej, wydanej przez wypożyczalnię miejscową lub  
z chwilą aktywowania konta bibliotecznego na podstawie 
elektronicznej legitymacji studenckiej wydawanej od roku 
akademickiego 2008/2009. 

2. Podstawę otrzymania karty bibliotecznej lub aktywowania konta 
bibliotecznego stanowi: 
1/ dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego – dowód 

osobisty, 
 
2/ dla pracowników naukowych innych wrocławskich szkół 

wyższych i instytutów naukowo-badawczych – dowód osobisty  
i aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zobowiązanie 
uczelni lub instytutu do egzekwowania zwrotu wypożyczonych 
pozycji, 

 
3/ dla studentów wszystkich rodzajów studiów Uniwersytetu 

Wrocławskiego i innych wrocławskich szkół wyższych, 
uczestniczących w porozumieniu uczelni wrocławskich 
(wymienionych w Załączniku Nr 2 regulaminu) – indeks  
z wpisem na bieżący rok akademicki wraz z załączoną „kartą 
zobowiązań studenta” stanowiącą nieodłączną część indeksu, 
dowód osobisty oraz elektroniczna legitymacja studencka 
wydawana od roku akademickiego 2008/2009,  

4/ dla słuchaczy szkół pomaturalnych oraz szkół wyższych nie 
uczestniczących w porozumieniu uczelni wrocławskich,  
a wypożyczających na podstawie indywidualnej umowy 
zawartej pomiędzy szkołą a Biblioteką Uniwersytecką – indeks 
z wpisem na bieżący rok akademicki wraz z załączoną ”kartą 
zobowiązań studenta”, stanowiącą nieodłączną część indeksu 
oraz dowód osobisty, 
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5/ dla doktorantów, stypendystów i stażystów Uniwersytetu 
Wrocławskiego, niebędących obywatelami polskimi, czasowo 
przebywających we Wrocławiu – wniosek kierownika jednostki 
organizacyjnej oraz dokument tożsamości (paszport), 

6/ dla obcokrajowców, studentów Uniwersytetu Wrocławskiego – 
indeks z wpisem na bieżący rok akademicki wraz z załączoną 
„kartą zobowiązań studenta”, stanowiącą nieodłączną część 
indeksu oraz dokument tożsamości (paszport), 

 
7/ dla innych osób mieszkających lub pracujących we Wrocławiu 

– dowód osobisty oraz dowód wpłaty kaucji pieniężnej. 
 

3. Wpłaty kaucji pieniężnej określonej w ust. 2 pkt 7 należy dokonać 
w kasie Uniwersytetu Wrocławskiego lub na właściwy numer 
rachunku bankowego Uniwersytetu Wrocławskiego przed odbiorem 
karty bibliotecznej. 

4. Wysokość opłaty za kartę biblioteczną oraz wysokość kaucji 
pieniężnej ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej.”. 

 
6/ § 79 otrzymuje brzmienie: 
 „§ 79 

Karta biblioteczna lub konto biblioteczne aktywowane na podstawie 
elektronicznej legitymacji studenckiej, uprawniające do wypożyczania 
książek, ważne są przez okres bieżącego roku akademickiego. 
Uaktywnienie na następny rok akademicki karty bibliotecznej lub 
konta bibliotecznego aktywowanego na podstawie elektronicznej 
legitymacji studenckiej wymaga rozliczenia wypożyczeń z poprzed-
niego roku akademickiego oraz okazania następujących dokumentów:  

1/ studenci – indeksu z wpisem na bieżący rok akademicki lub ważnej 
legitymacji studenckiej (pieczątka i wpis na bieżący rok 
akademicki),  

2/ pozostali czytelnicy – dowodu osobistego lub paszportu, 

3/ doktoranci, stypendyści i stażyści UWr. niebędący obywatelami 
polskimi, czasowo przebywający we Wrocławiu – ważnego 
paszportu.”. 

7/ § 80 otrzymuje brzmienie: 
 „§ 80  

Uprawnienia do wypożyczania nie wolno odstępować innej osobie. 
Nieprzestrzeganie tego postanowienia pociąga za sobą pozbawienie prawa 
do korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej właściciela konta 
bibliotecznego oraz osoby bezprawnie z niego korzystającej.”. 

 
8/ § 81 otrzymuje brzmienie: 
 „§ 81 

1. Zagubienie karty bibliotecznej lub aktywowanej elektronicznej 
legitymacji studenckiej należy natychmiast zgłosić w wypożyczalni 
miejscowej, w celu dokonania blokady konta bibliotecznego.  
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2. Duplikat karty bibliotecznej można otrzymać po przedłożeniu 
dokumentów wymienionych w § 78 oraz opłaceniu nowej karty. 

3. Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej wymaga ponownej 
aktywacji dokonywanej po przedłożeniu dokumentów wymienionych 
w § 78. 

4. Szkody powstałe na skutek zagubienia karty bibliotecznej lub 
elektronicznej legitymacji studenckiej, które nie zostało we właściwym 
terminie zgłoszone, obciążają właściciela konta.  

 
9/ § 82 otrzymuje brzmienie: 
 „§ 82 

Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia 
wypożyczalni miejscowej o każdej zmianie danych osobowych i danych 
kontaktowych.”. 
 

10/ w § 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1/ po wygaśnięciu ważności karty bibliotecznej lub elektronicznej 
legitymacji studenckiej,”. 
 

11/ § 84 otrzymuje brzmienie: 
 „§ 84 

1. Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zadłużenia 
wobec Biblioteki Uniwersyteckiej i odnotowaniu tego faktu przez 
uprawnionego pracownika wypożyczalni miejscowej na: 

1/ karcie obiegowej wydanej przez odpowiednią jednostkę lub 
instytucję, 

2/ karcie zobowiązań studenta, stanowiącej nieodłączną część 
indeksu, 

3/ dowodzie wpłaty kaucji pieniężnej. 

2. Dowód wpłaty kaucji pieniężnej z adnotacją o zlikwidowaniu 
zadłużenia wobec Biblioteki Uniwersyteckiej stanowi podstawę do 
zwrotu kaucji przez Kwesturę Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Likwidacja niepodjętych przez czytelników kaucji pieniężnych 
następuje w trybie właściwych przepisów szczególnych.”. 

 
12/  § 85 otrzymuje brzmienie: 

    „§ 85 

1. Czytelnik składa zamówienia do wypożyczalni miejscowej na 
rewersie: 

1/ komputerowym – na książki znajdujące się w katalogu 
komputerowym. Przy odbiorze książki w wypożyczalni miejscowej 
czytelnik zobowiązany jest złożyć czytelny podpis na rewersie 
komputerowym, 

2/ tradycyjnym – na książki nieopracowane komputerowo. 

2. Rewers stanowi dowód zawarcia umowy użyczenia, uregulowanej  
w przepisach Kodeksu cywilnego.  
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3. Zwrot rewersu następuje z chwilą oddania wypożyczonych materiałów 
bibliotecznych.”. 

13/ w § 86 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Czytelnicy odbierają zamówione książki w wypożyczalni miejscowej, 
po okazaniu ważnej karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji 
studenckiej.”. 

 
14/ § 87 otrzymuje brzmienie: 
 „§ 87 

1. Biblioteka wypożycza: 
1/ 20 woluminów na okres nie dłuższy niż 180 dni, z obowiązkiem 

rozliczenia się do końca danego roku akademickiego – 
nauczycielom akademickim Uniwersytetu Wrocławskiego, 

2/ 10 woluminów na okres nie dłuższy niż 90 dni, z obowiązkiem 
rozliczenia się do końca danego roku akademickiego: 
a/ pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego niebędącymi 

nauczycielami akademickimi, 
b/ nauczycielom akademickim innych wrocławskich szkół 

wyższych (wymienionych w Załączniku Nr 2 do niniejszego 
Regulaminu), 

c/ nauczycielom akademickim państwowych instytutów naukowo-
badawczych (wymienionych w Załączniku Nr 2 do niniejszego 
Regulaminu), 

d/ bibliotekarzom innych szkół wyższych (wymienionych  
w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu), 

e/ studentom wszystkich rodzajów studiów Uniwersytetu 
Wrocławskiego i innych wrocławskich szkół wyższych 
(wymienionych w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu), 

f/ studentom innych wrocławskich uczelni oraz słuchaczom szkół 
pomaturalnych, jeżeli szkoła zawarła indywidualną umowę  
z Biblioteką Uniwersytetu Wrocławskiego, 

3/ maksymalnie 3 woluminy na okres 60 dni – czytelnikom 
wypożyczającym książki na podstawie wpłaconej kaucji pieniężnej. 

 
2. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo wypożyczyć 

książki na krótszy okres lub zażądać ich zwrotu przed upływem 
terminów określonych w ust. 1. 

 
3. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonej 

książki, pod warunkiem, że nie została ona w tym czasie zamówiona 
przez innego czytelnika. Czytelnicy wymienieni w ust. 1 pkt 1-2 mogą 
prolongować wypożyczoną książkę jeden raz na okres 90 dni, 
natomiast czytelnicy wypożyczający książki na podstawie wpłaconej 
kaucji pieniężnej - jeden raz na okres 60 dni.”. 

 
15/ w § 90 ust. 2 skreśla się pkt 4, 
 
16/ skreśla się § 94, 
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17/ § 96 otrzymuje brzmienie: 
    „§ 96 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza materiały biblioteczne  
z bibliotek krajowych i zagranicznych dla potrzeb nauczycieli 
akademickich, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Warunkiem zamówienia materiałów bibliotecznych jest posiadanie 
aktualnego konta bibliotecznego.”. 

 
18/ w § 101 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Czytelnik zostaje powiadomiony przez wypożyczalnię 
międzybiblioteczną o nadejściu zamawianego dzieła i terminie jego 
zwrotu.”. 

 
19/ w § 102: 

a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Sprowadzanie z bibliotek krajowych i zagranicznych materiałów 
bibliotecznych wymagające odpłatności, jest realizowane na koszt 
czytelnika.”, 

b/ ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Koszty nadesłanych przez biblioteki krajowe i zagraniczne kopii, 
zamiast zamówionych oryginałów, również obciążają czytelnika.”, 

c/ ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Biblioteka Uniwersytecka prowadzi dla czytelników odpłatne 
dostarczanie dokumentów przesyłanych pocztą elektroniczną.”. 

 
 § 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Ogólnych. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


