
 1 

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z 17 listopada 2015 roku zmieniające Zarządzenie  

nr 31/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia 

Regulaminów Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego 

im. Bronisława Czecha w Krakowie  

 

 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(tj. Dz.U z 2012, poz. 572 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku  

o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 642) oraz § 19 ust. 7 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego w Krakowie (Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 29 czerwca  

2015 roku) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

W załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku zawierającym  

„Regulamin Wypożyczalni Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego  

w Krakowie” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1, pkt 4 otrzymuje brzmienie: „słuchaczom studiów podyplomowych AWF  

w Krakowie i uczestnikom kursów organizowanych przez Centrum Edukacji 

Zawodowej AWF w Krakowie”;  

2) w § 2, ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „posiadanie elektronicznej legitymacji 

studenckiej lub elektronicznej legitymacji doktoranckiej lub karty bibliotecznej, 

pełniącej rolę identyfikatora. Wysokość opłaty za kartę biblioteczną określa Załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu”; 

3) w § 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Czytelnik posiada dwa konta: konto 

elektroniczne i konto tradycyjne. Wypożyczeń dokonuje się wyłącznie na podstawie 

elektronicznej legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji doktoranckiej, karty 

bibliotecznej.” 

4) w § 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie: „O zagubieniu lub zniszczeniu elektronicznej 

legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji doktoranckiej karty bibliotecznej 

należy niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię w celu zablokowania konta. Nową 

kartę biblioteczną można otrzymać po złożeniu pisemnego oświadczenia w tej sprawie 

i ponownym uiszczeniu opłaty. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do 

niniejszego Regulaminu.” 

5) w § 2, ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za 

wypożyczone książki przez osobę nieuprawnioną do korzystania z elektronicznej 

legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji doktoranckiej, karty bibliotecznej. 

Wszelkie koszty związane z zaginięciem wypożyczonych książek ponosi właściciel 
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elektronicznej legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji doktoranckiej, karty 

bibliotecznej”. 

6) w § 3, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Podstawę wpisu studenta stanowi 

elektroniczna legitymacja studencka, dowód osobisty oraz indeks z ważnym wpisem 

na rok akademicki, w którym pracownik Wypożyczalni umieszcza pieczątkę „książki 

wypożyczono”. 

7) w § 3, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Podstawę wpisu osób studiujących w ramach 

umów międzynarodowych stanowi dokument tożsamości i karta egzaminacyjna, na 

której pracownik Wypożyczalni umieszcza pieczątkę „książki wypożyczono”. 

8) w § 3, ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Podstawę wpisu uczestników kursów 

organizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie, zwanego 

dalej Centrum stanowi dowód osobisty i "karta uczestnika", podpisana przez 

kierownika Studium na której pracownik Wypożyczalni umieszcza pieczątkę "książki 

wypożyczono". 

9) w § 3, ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Podstawę wpisu doktorantów studiów 

doktoranckich stanowi elektroniczna legitymacja doktorancka, dowód osobisty oraz 

indeks z ważnym wpisem na rok akademicki, w którym pracownik wypożyczalni 

umieszcza pieczątkę "książki wypożyczono". 

10) w § 3, ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Podstawę wpisu doktorantów indywidualnych, 

z otwartym przewodem doktorskim w AWF Kraków stanowi dowód osobisty  

i formularz zobowiązania, na którym pracownik Wypożyczalni umieszcza pieczątkę 

„książki wypożyczono”. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do 

niniejszego Regulaminu”. 

11) w § 4, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Studenci studiów stacjonarnych AWF  

w Krakowie mają prawo wypożyczyć książki na 90 dni w ilości 6 egzemplarzy  

i możliwość dwukrotnej prolongaty na kolejne 30 dni”.  

12) w § 4, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Studenci AWF w Krakowie studiujący  

na dwóch fakultetach oraz studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) AWF  

w Krakowie mają prawo wypożyczać książki na 90 dni w ilości 8 egzemplarzy  

i możliwość dwukrotnej prolongaty na kolejne 30 dni”. 

13) w § 4, ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Pracownicy AWF Kraków mają prawo 

wypożyczyć książki na 1 rok w ilości 30 egzemplarzy”. 

14) w § 4, ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Doktoranci AWF w Krakowie mają prawo 

wypożyczyć książki na 180 dni w ilości 20 egzemplarzy z możliwością dwukrotnej 

prolongaty na kolejne 30 dni”. 

15) w § 4, ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Prolongaty dokonać można samodzielnie 

logując się na swoje konto lub w Wypożyczalni za okazaniem elektronicznej 

legitymacji studenckiej lub elektronicznej legitymacji doktoranckiej lub karty 

bibliotecznej”. 

16) w § 9, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W przypadku nieterminowego zwrotu książki, 

pobierane są opłaty za każdy dzień zwłoki (za każdą przetrzymaną pozycję). Od 

naliczenia opłat odstępuje się, jeśli zwrot nastąpi przed upływem dwóch tygodni od 

wyznaczonego terminu”.  

17) w § 9, ust. 3 uchyla się. 
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18) w § 9, ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Po upływie terminu zwrotu książki Biblioteka 

wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej upomnienie oraz wezwanie do 

natychmiastowego zwrotu wypożyczonych książek”. 

 

§ 2 

 

W załączniku nr 4 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku zawierającym  

„Regulamin Czytelni Ogólnej Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego  

w Krakowie” wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby, po okazaniu 

elektronicznej legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji doktoranckiej, karty 

bibliotecznej lub karty gościa, wydawanej osobom nie posiadającym wyżej 

wymienionych dokumentów. Karta gościa jest wydawana na podstawie dowodu 

tożsamości. Czytelnik musi być zarejestrowany w komputerowym systemie 

bibliotecznym, na podstawie wypełnionej i podpisanej deklaracji”.  

2) w § 11, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zbiorów udostępnianych w Czytelni nie 

wolno wynosić poza jej obręb. Dopuszcza się jedynie wypożyczenie materiałów poza 

obręb Czytelni na okres 30 minut w celu wykonania kserokopii fragmentów tych 

materiałów po zarejestrowaniu w komputerowym systemie bibliotecznym  

i zostawieniu wypełnionego rewersu.” 

3) w § 11, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dopuszcza się samodzielne wykonanie 

cyfrowych kopii materiałów na terenie Czytelni, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu 

dyżurnemu bibliotekarzowi”. 

4) w § 11, ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W celu wykonania kserokopii wypożycza się 

jednorazowo poza obręb Czytelni pięć woluminów książek lub pięć oprawionych 

roczników czasopism lub pięć numerów nie oprawionych czasopism”. 

5) uchyla się § 15. 

 

§ 3 

 

W załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku zawierającym 

„Regulamin Czytelni Czasopism Bieżących Biblioteki Głównej Akademii 

Wychowania Fizycznego w Krakowie” wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby, po okazaniu 

elektronicznej legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji doktoranckiej, karty 

bibliotecznej lub karty gościa, wydawanej osobom nie posiadającym wyżej 

wymienionych dokumentów. Karta gościa jest wydawana na podstawie dowodu 

tożsamości. Czytelnik musi być zarejestrowany w komputerowym systemie 

bibliotecznym, na podstawie wypełnionej i podpisanej deklaracji”. 

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Czasopism udostępnianych w Czytelni nie 

wolno wynosić poza jej obręb. Dopuszcza się jedynie wypożyczenie czasopisma poza 

obręb Czytelni na okres 30 minut, w celu wykonania kserokopii fragmentów tych 

materiałów, po zarejestrowaniu w komputerowym systemie bibliotecznym i 

zostawieniu wypełnionego rewersu”. 
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3) w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Dopuszcza się samodzielne wykonanie 

cyfrowych kopii materiałów na terenie Czytelni, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu 

dyżurnemu bibliotekarzowi”. 

4) w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „W celu wykonania kserokopii wypożycza się 

jednorazowo poza obręb Czytelni pięć numerów czasopism”.  

 

§ 4 

 

W załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku zawierającym 

„Regulamin Informatorium Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w 

Krakowie” wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1, pkt 4 otrzymuje brzmienie: „ze szkoleń i warsztatów organizowanych przez 

Bibliotekę”. 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Z Informatorium mogą korzystać wszystkie osoby, po 

okazaniu elektronicznej legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji 

doktoranckiej, karty bibliotecznej lub karty gościa, wydawanej osobom nie 

posiadającym wyżej wymienionych dokumentów. Karta gościa jest wydawana na 

podstawie dowodu tożsamości. Czytelnik musi być zarejestrowany w komputerowym 

systemie bibliotecznym, na podstawie wypełnionej i podpisanej deklaracji”. 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „W udostępnianiu czasopism elektronicznych i baz 

danych mogą występować ograniczenia wynikające z warunków licencyjnych. Licencje 

przechowywane są w Bibliotece i na prośbę użytkownika mogą mu być udostępniane 

przez dyżurującego bibliotekarza”. 

 

§ 5 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Pozostałe zapisy Zarządzania nr 31/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminów Biblioteki Głównej Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie pozostają bez zmian.  

 

 

 

         REKTOR 

 

            Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK  

 


