
ZARZĄDZENIE NR 90/2012 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 lipca 2012 r. 
 
 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 78/2011 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 27 czerwca  2011 r. wprowadzającego 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) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 78/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
27 czerwca 2011 r. wprowadzającego Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu wprowadza się następujące zmiany: 

 
1/ w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, stanowiącym 

Załącznik do zarządzenia: 

 a/ po § 2 dodaje się  § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a.  Studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają prawo do 
indywidualnych warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki, których udostępnianie  
uregulowane jest niniejszym Regulaminem.”; 

 
 b/ § 4 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 4. Korzystający ze zbiorów i katalogów Biblioteki mają obowiązek szanowania 

udostępnianych im materiałów, warsztatu informacyjnego oraz sprzętu bibliotecznego i 
są odpowiedzialni za wszelkie straty i braki powstałe z ich winy. Aby uniknąć 
odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, czytelnik ma obowiązek zauważone 
defekty zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.”;  

 
 c/ pkt 5 w § 9 otrzymuje brzmienie: 
 
„5/ uzyskanie zgody dyżurnego bibliotekarza na zrobienie zdjęć własnym 

aparatem fotograficznym bez użycia lampy błyskowej (z wyłączeniem rękopisów i starych 
druków oraz – dla pozostałych zbiorów - za zezwoleniem kierowników odpowiednich 
oddziałów).”; 

 
 d/ po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu: 
 
„§ 19a.  Studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają do dyspozycji w 

czytelni stanowisko komputerowe przystosowane dla osób z dysfunkcją wzroku.”;  
  

e/§ 31 otrzymuje brzmienie: 
 

 „§ 31.1. Dla pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego dostęp do 
elektronicznych baz danych i licencjonowanych serwisów on-line jest bezpłatny. Pozostali 
użytkownicy winni wnieść opłatę według aktualnego cennika.  

2. Zasady korzystania z baz licencjonowanych poza siecią Uniwersytetu 
Wrocławskiego określają warunki licencji oraz regulamin wewnętrzny Biblioteki. 

       3. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego ze stwierdzoną niepełnosprawnością 
mają możliwość uzyskania prawa do korzystania z licencjonowanych zasobów 



elektronicznych poza siecią UWr na takich samych prawach jak pracownicy i  uczestnicy 
studiów doktoranckich UWr.”; 

 
 f/ § 54 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 54.1. 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. 

   2. Podstawę otrzymania karty bibliotecznej lub aktywowania konta 
bibliotecznego stanowi:  

1) dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, również emerytowanych - 
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 do niniejszego 
regulaminu) - indeks z wpisem na bieżący rok akademicki wraz z załączoną 
„kartą zobowiązań studenta" stanowiącą nieodłączną część indeksu, dowód 
osobisty oraz elektroniczna legitymacja studencka,  

4) dla słuchaczy szkół pomaturalnych oraz studentów 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, 

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 cześć indeksu oraz dokument 
tożsamości.  
3. Dla studentów posiadających indeks elektroniczny wymagana jest „karta 

zobowiązań studenta” wydawana przez odpowiednią uczelnię. 
4. Wysokość opłaty za kartę biblioteczną ustala Dyrektor Biblioteki 

Uniwersyteckiej.”; 
 
g/po § 56 dodaje się § 56a i § 56b w brzmieniu: 

 
„§ 56a.1. Student ze stwierdzoną niepełnosprawnością ma prawo wyznaczyć 

pełnomocnika do podpisywania rewersów oraz wypożyczania i prolongowania książek. 
  2. Pełnomocnik niepełnosprawnego studenta przedstawia w wypożyczalni 

pełnomocnictwo poświadczone notarialnie. 
 3. Jeśli pełnomocnik studenta ze stwierdzoną niepełnosprawnością nie 

posiada pełnomocnictwa, o którym mowa  w ust. 2, wówczas niepełnosprawny student 
powinien zgłosić się do wypożyczalni miejscowej wraz z pełnomocnikiem celem 
dopełnienia formalności rejestracyjnych.  

 4. Pełnomocnictwo, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 niniejszego 
Regulaminu, ważne jest nie dłużej niż do 30 września danego roku. 

 
§ 56b. W uzasadnionych przypadkach losowych czytelnik może upoważnić 

jednorazowo inną osobę do odbioru i prolongaty książek.”; 
 



 h/ w § 59 uchyla się pkt 3; 
 
 i/ § 60 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 60.  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.”; 
 
 j/§ 63 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 63. 1. Biblioteka wypożycza maksymalnie:  

1) 20 woluminów na okres nie dłuższy niż 180 dni, z obowiązkiem rozliczenia 
się do końca danego roku akademickiego - nauczycielom akademickim 
Uniwersytetu Wrocławskiego,   

2) 15 woluminów na okres nie dłuższy niż 180 dni, z obowiązkiem rozliczenia 
się do końca roku akademickiego – studentom, wszystkich rodzajów 
studiów, ze stwierdzoną niepełnosprawnością, 

3) 10 woluminów na okres nie dłuższy niż 90 dni, z obowiązkiem rozliczenia 
się do końca danego roku akademickiego:  

a) pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego niebędącym 
nauczycielami akademickimi,  

b) emerytowanym pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego, 
c) nauczycielom akademickim innych wrocławskich szkół wyższych 

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

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

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

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

g) studentom innych wrocławskich uczelni oraz słuchaczom szkół 
pomaturalnych, jeżeli szkoła zawarła indywidualną umowę z 
Biblioteką Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 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.”; 

 
 k/ ust. 1 w § 64 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 64.1. W przypadkach niedotrzymania terminów zwrotu wypożyczonych 

materiałów bibliotecznych, określonych w § 63 ust. 1, Biblioteka Uniwersytecka stosuje 
następujące sankcje:  

1) blokowanie konta czytelnika i  pisemne upomnienie indywidualne,  
2) wezwanie ostateczne - pismo polecone wzywające czytelnika do zwrotu 

materiałów bibliotecznych w ściśle określonym terminie pod rygorem 
skierowania sprawy do firmy windykacyjnej.”; 
 
l/ pkt 2 w ust. 1 w § 67 otrzymuje brzmienie: 
 

 „2/ książek wydanych do 1950 r. włącznie,”; 



 
ł/ ust. 2 w § 67 otrzymuje brzmienie: 
 

„2. W uzasadnionych przypadkach dzieła wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 8 mogą 
zostać wypożyczone za zgodą Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej lub kierownika 
Oddziału Udostępniania Zbiorów.”; 

 
 m/ § 68 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 68. Wypożyczalnia miejscowa prowadzi wypożyczanie dla bibliotek 

specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Biblioteki specjalistyczne wypożyczają 
materiały biblioteczne korzystając z konta zbiorowego lub na podstawie rewersu 
opatrzonego pieczęcią danej biblioteki oraz podpisem upoważnionej osoby. Osoba 
upoważniona do podpisywania rewersów jest odpowiedzialna za wypożyczone materiały, 
ich stan i terminowość zwrotu.”; 

 
 n/ w § 70 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
 
„4. Wypożyczalnia międzybiblioteczna realizuje krajowe i zagraniczne rewersy 

tradycyjne i elektroniczne.” 
 
 o/ § 71 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 71. Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza materiały biblioteczne 

z bibliotek krajowych i zagranicznych dla potrzeb pracowników, doktorantów i studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Warunkiem zamówienia materiałów bibliotecznych jest 
posiadanie aktualnego konta bibliotecznego.”; 

 
  p/ w § 72 uchyla się pkt 5; 
 
  r/ § 74 otrzymuje brzmienie: 
 
 „§ 74.1. Zamówienie na sprowadzenie materiałów bibliotecznych z biblioteki 
krajowej czytelnik składa elektronicznie lub osobiście w wypożyczalni międzybibliotecznej 
wypełniając dokładnie i czytelnie odpowiednie rewersy.   

          2. Zamówienie na sprowadzenie materiałów bibliotecznych z biblioteki 
zagranicznej czytelnik składa osobiście w wypożyczalni międzybibliotecznej wypełniając 
dokładnie i czytelnie odpowiednie rewersy i podpisując oświadczenie o płatności za 
sprowadzenie materiałów bibliotecznych.  

          3. Wysokość opłaty za sprowadzenie materiałów bibliotecznych zależy od 
kraju wypożyczającego książkę. 

  4. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów wypożyczenia i przesyłki, 
a jej wysokość reguluje cennik umieszczony na stronie internetowej Biblioteki lub faktura 
przedstawiona przez bibliotekę wypożyczającą. 

   5. Koszty nadesłanych przez biblioteki krajowe i zagraniczne kopii, zamiast 
zamówionych oryginałów, również obciążają czytelnika.”; 

 
 s/ § 75 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 75. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczania 

międzybibliotecznego udostępnia się w czytelni głównej przez okres jednego miesiąca, 
jeżeli biblioteka wypożyczająca nie określi innego terminu.”; 

 
 t/ w § 77 uchyla się ust. 1,2 i 3; 
 
 u/ ust. 1 w § 78 otrzymuje brzmienie: 
 



„1. Wypożyczalnia międzybiblioteczna wypożycza wyłącznie wydawnictwa zwarte 
Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
bibliotekom krajowym i zagranicznym na okres jednego miesiąca.”; 

 
 w/ w § 79 w ust. 1 po pkt 5 dopisuje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 
 

  „6/ czasopisma i gazety, 
   7/ dokumenty elektroniczne.”; 
 
  z/ po § 83 dodaje się § 83a w brzmieniu: 
 

„§ 83a. W przypadku  nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu biblioteka 
wypożyczająca traci prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej na czas 
ustalony przez dyrekcję Biblioteki.”; 

 za/ § 84 otrzymuje brzmienie: 

„§ 84. Prawo do wypożyczeń służbowych mają pracownicy Biblioteki 
Uniwersyteckiej  upoważnieni  przez  kierowników swoich jednostek organizacyjnych.”; 

 zb/ § 85 otrzymuje brzmienie:                                                                                                                                       

„§ 85.1. Wypożyczeń służbowych dokonuje się na podstawie ważnego konta 
bibliotecznego właściwego oddziału Biblioteki Uniwersyteckiej lub na podstawie rewersu 
tradycyjnego opatrzonego pieczęcią oddziału. 

         2. Zamówienie na rewersie tradycyjnym lub elektronicznym musi zawierać 
nazwę jednostki organizacyjnej oraz imię i nazwisko pracownika wypożyczającego. 

         3. Wypożyczeń służbowych z księgozbiorów podręcznych oddziałów 
Biblioteki dokonuje się za zgodą kierownika oddziału użyczającego.”; 

 zc/po § 97 dodaje się § 97a w brzmieniu: 

„§ 97a. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi użytkownika, który swoim 
zachowaniem łamie zapisy Regulaminu Udostępniania Zbiorów BUWr lub narusza ogólnie 
przyjęte normy współżycia społecznego.”, 

 
2/ dodaje się Załącznik Nr 3 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki 

Uniwersyteckiej w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 
Ogólnych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

R E K T O R  
 

 

 

 

 



Załącznik 
do zarządzenia Nr 90/2012 
z dnia 26 lipca 2012 r. 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 3  
do Regulaminu Udostępniania  
Zbiorów Biblioteki  
Uniwersyteckiej  

 
 
 
……………………………………… 
      (miejscowość, data) 

 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

 

 

Upoważniam Pana/Panią ………………………………………………………………………………………………………,  

numer dowodu osobistego....................................................................................... 

do podpisywania w moim imieniu rewersów oraz wypożyczania i prolongowania książek. 

Pełnomocnictwo ważne jest w terminie od …………………..do ……………………. 

 

………………………………………………………. 
(podpis) 

 
 
 
 
Nr legitymacji elektronicznej …………………………. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


