
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 119/2018 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 września 2018 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 54/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania 

zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późniejszymi zmianami), w związku 
z § 58 ust. 5 uchwały Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. Statut Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r.  
o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 574) zarządza się, co następuje 
 

§ 1. W Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej stanowiącym 
Załącznik do zarządzenia Nr 54/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 
2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 
1/ w § 35: 

 
a/ ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Użytkownik planujący korzystanie ze zbiorów specjalnych jest zobowiązany do 
wypełnienia Deklaracji użytkownika zbiorów specjalnych i do przedstawienia rekomendacji 
zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2a. Deklaracje i rekomendacje 
zachowują ważność przez 1 rok kalendarzowy od daty wystawienia. Wzór deklaracji 
stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.”; 
 

b/ dodaje się ustęp 2a w brzmieniu: 
„2a. Nie wymaga się wypełnienia Deklaracji użytkownika zbiorów specjalnych oraz 
przedstawienia rekomendacji zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu przez użytkowników 
korzystających z księgozbiorów podręcznych: Czytelni Zbiorów Specjalnych, Oddziału 
Rękopisów, Oddziału Starych Druków, Oddziału Zbiorów Graficznych, Oddziału Zbiorów 
Kartograficznych, Oddziału Zbiorów Muzycznych.”;  
 

2/ § 50 otrzymuje brzmienie: 
„§ 50 

1. Student ze stwierdzoną niepełnosprawnością ma prawo ustanowić pełnomocnika do 
wypożyczania i prolongowania książek. 

2. Pełnomocnik niepełnosprawnego studenta przedstawia w wypożyczalni 
pełnomocnictwo, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego 
Regulaminu, z podpisem poświadczonym notarialnie lub poświadczonym przez 
pracownika wypożyczalni miejscowej. 

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 przedłużane jest na kolejny rok 
akademicki wraz z prolongatą karty bibliotecznej.”; 
 

3/ § 51 otrzymuje brzmienie: 
„§ 51 

W uzasadnionych przypadkach losowych użytkownik może ustanowić pełnomocnika do 
wypożyczania i prolongowania książek. Przepisy § 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”; 
 

4/ Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia, 

 



5/ Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

nauki. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 119/2018 
z dnia 28 września 2018 r. 
 
Załącznik Nr 2 
do Regulaminu udostępniania zbiorów  
 

Biblioteka Uniwersytecka  
we Wrocławiu 
Ul. F. Joliot-Curie 12 
50-383 Wrocław 
 

Deklaracja 
Użytkownika 

(Czytelnia Zbiorów 
Specjalnych) 

 

Nr (wypełnia bibliotekarz)  

A.DANE OSOBOWE  
1.Nazwisko 

 

2.Imiona  

B. DANE KONTAKTOWE 
Adres zameldowania 

 

4. Ulica 

 

5.Nr domu 6. nr lokalu  

7.Miejscowość 

 

8. Kod pocztowy   

C. RODZAJ WYKORZYSTYWANYCH MATERIAŁÓW 
(właściwe zakreślić) 

 

9. Rękopisy 10. Stare druki 11.Muzykalia  

12. Grafika 13. Kartografika 14. Inne  

D. DZIEDZINA ZAINTERESOWANIA/TEMAT PRACY BADAWCZEJ/TYTUŁ 
PROJEKTU BADAWCZEGO 

 

 

 

 

 

E. OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA  
Zasady korzystania z zasobów i usług Biblioteki określone w Regulaminie udostępniania 
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu są mi znane i zobowiązuję się do 
ścisłego ich przestrzegania. Rozumiem i przyjmuję do wiadomości zasady dochodzenia 
roszczeń Biblioteki w stosunku do użytkowników nieprzestrzegających zapisów 
Regulaminu. Zobowiązuję się także do poniesienia odpowiedzialności za spowodowane 
szkody. 
Ponadto, zobowiązuję się uzyskane kopie materiałów wykorzystywać wyłącznie do 
celów naukowych i nie publikować ich bez stosownego zezwolenia Dyrekcji Biblioteki 
Uniwersyteckiej. 
 
………………………                                                 ……………………………… 
      (data)                                                          (czytelny podpis)                                                                           

 

Polityka prywatności: 

W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako 

"RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informujemy, iż: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 
50-137, Wrocław, 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia skorzystania z usług Czytelni 
Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej, 

• Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przekazywać podmiotom 
przetwarzającym je na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego, 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub wycofania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług Czytelni Zbiorów 

Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Więcej informacji znajduje się w zakładce RODO na 

stronie internetowej BUWr (www.bu.uni.wroc.pl/rodo). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 119/2018 
z dnia 28 września 2018 r. 
 
Załącznik Nr 4 
do Regulaminu udostępniania zbiorów  
Biblioteki Uniwersyteckiej 
 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
 
Ja …………………………………………………………………………………………............................... 
                                                              (imię, nazwisko) 

 
upoważniam ……………………………………………………………………………………………………......... 

(imię, nazwisko) 

 
do wypożyczania i prolongowania książek w moim imieniu i na moją rzecz z 

konta bibliotecznego o numerze: …………………………………………………………………………..  
                                                                (nr karty bibliotecznej/legitymacji studenckiej) 

 

Z Biblioteki  Uniwersyteckiej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. F. Joliot-Curie 12 
50-383 we Wrocławiu. 
 
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów i usług Biblioteki określone w 

Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu są mi 

znane i zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania. Rozumiem i przyjmuję do 

wiadomości zasady dochodzenia roszczeń Biblioteki w stosunku do użytkowników 

nieprzestrzegających zapisów Regulaminu. Zobowiązuję się także do ponoszenia 

odpowiedzialności za spowodowane szkody. 

 
 
…………………………..............                        ………………………………………… 
          (data, miejscowość)                                                            (czytelny podpis) 
 

 
 
Polityka prywatności: 

W oparciu o art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), 

informujemy, iż: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. 
Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław, 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia skorzystania z usług 
wypożyczalni miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej, 

• Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przekazywać 
podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego, 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub wycofania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług wypożyczalni 
miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Więcej informacji znajduje się w zakładce RODO na 

stronie internetowej BUWr (www.bu.uni.wroc.pl/rodo). 

 


