
Zarządzenie Nr 113/2021 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

z dnia 21 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania urządzeń mobilnych w Bibliotece 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późń. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Wprowadzam Regulamin wypożyczania urządzeń mobilnych w Bibliotece Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, stanowiący załącznik do niniejszego  

Zarządzenia. 

2. Traci moc Regulamin wypożyczania urządzenia multimedialnego CZYTAK w Bibliotece 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie nadany decyzją Rektora PWSZ  

w Tarnowie prof. dr hab. inż. Jadwigi Laski. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni 

 

Rektor PWSZ w Tarnowie 



Regulamin wypożyczania urządzeń mobilnych w Bibliotece  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

 

I Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa: 

a. warunki wypożyczania urządzeń mobilnych uprawnionym osobom, 

b. warunki rozpowszechniania kopii utworów w dostępnych formatach. 

2. Akceptacja regulaminu następuje z chwilą wypożyczenia urządzenia, o którym mowa 

powyżej. 

 

II Warunki wypożyczania urządzeń mobilnych 

 

§1. 

1. Osobami uprawnionymi do wypożyczania urządzeń mobilnych są czytelnicy posiada-

jący karty biblioteczne lub legitymacje studenckie PWSZ w Tarnowie. 

2. Biblioteka PWSZ w Tarnowie wypożycza urządzenia mobilne w pierwszej kolejności 

osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów o niepełnosprawności. 

3. Biblioteka PWSZ w Tarnowie może wypożyczyć urządzenie mobilne innym osobom 

uprawnionym. 

 

§2. 

1. Do terminów zwrotu i/lub prolongaty urządzenia mobilnego stosuje się zapisy Załącz-

nika nr 1 Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego, do którego należy Bi-

blioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie wprowa-

dzonego zarządzeniem Rektora  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

nr 112/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. 

2. Osoba wypożyczająca urządzenie mobilne jest zobowiązana do podania aktualnego 

numeru telefonu. 

 

§3. 

1. Osoba wypożyczająca urządzenie mobilne jest zobowiązana do zwrócenia go w ozna-

czonym terminie w takim stanie, w jakim został jej wypożyczony. 



2. W przypadku uszkodzenia i/lub zniszczenia, bądź zagubienia urządzenia mobilnego 

osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność materialną do wysokości kwoty zaku-

pu lub naprawy urządzenia. 

 

II Warunki rozpowszechniania kopii utworów 

 

§4. 

1. Biblioteka PWSZ w Tarnowie udostępnia nagrania dźwiękowe oraz zbiory cyfrowe 

(w szczególności w formatach .pdf, .jpg) na urządzenia mobilne osobom niewido-

mym, słabowidzącym. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 są zobowiązane do złożenia w formie pisemnej 

oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, lub przed-

łożenia do wglądu innych dokumentów poświadczających niepełnosprawność,  

w szczególności zaświadczeń lekarskich, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (art. 

35a ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

 



Załącznik do Regulaminu 

wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 113/2021 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

 

 

.........................................................  Tarnów, ............................................... 

               Imię i nazwisko         data 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną. 

 

       ............................................................. 

        podpis 


