
Załącznik do Zarządzenia nr 10/2020  Dyrektora Biblioteki Publicznej  
im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy  

z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu  
wypożyczania czytników e-booków  

Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w Dzielnicy Mokotów 

  

Regulamin wypożyczania czytników e-booków 

Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w Dzielnicy Mokotów 

 

1. Wypożyczenia czytnika książek elektronicznych (e-booków) firmy PocketBook  

w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI mogą dokonać wyłącznie 

osoby, które ukończyły 18 lat i  są zarejestrowane jako Czytelnicy Biblioteki Publicznej 

im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i nie mają zaległych 

zobowiązań wobec Biblioteki. 

2. Warunkiem wypożyczenia czytnika e-booków jest okazanie dowodu osobistego  

i podpisanie oświadczenia – załącznik nr 1, w którym zawarte zostaną następujące dane: 

imię i nazwisko czytelnika, nr karty bibliotecznej. 

3. Czytelnik otrzymuje jeden z czytników e-booków dostępny w danym momencie  

w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40a 

w Warszawie. 

4. Czytelnik może zarezerwować czytnik e-booków wysyłając zgłoszenie rezerwacji na  

e-mail: mbddim@bpmokotow.waw.pl. Rezerwacje będą realizowane w miarę 

dostępności urządzeń. 

5. Wypożyczanie czytników e-booków jest nieodpłatne. Przy każdym wypożyczeniu 

Multimedialna Biblioteka pobiera kaucję w wysokości 250 zł, którą Czytelnik może 

odebrać po zwrocie czytnika, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu w pkt. 20, 

21. 

6. Zarejestrowany w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy 

Mokotów m.st. Warszawy Czytelnik może dokonać wypożyczenia jednego czytnika  

e-booków na okres maksymalnie 30 dni. 

7. Czytelnik ma prawo przedłużyć okres wypożyczenia czytnika o kolejne 30 dni 

wysyłając takie zgłoszenie na adres mailowy mbddim@bpmokotow.waw.pl, nie 

później niż tydzień (7 dni) przed upływem terminu zwrotu czytnika do biblioteki. 

8. Multimedialna Biblioteka zastrzega sobie możliwość odmowy przedłużenia terminu 

zwrotu urządzenia w razie dużej liczby osób oczekujących na wypożyczenie czytnika  

e-booków, a także zastrzega sobie prawo odmowy wypożyczenia czytnika e-booków 

bez podawania przyczyny.  
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9. Dokonanie pierwszego wypożyczenia czytnika e-booków jest równoznaczne  

z zaakceptowaniem przez Czytelnika warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. 

10. Czytelnik jest uprawniony do wgrywania w okresie wypożyczenia na udostępnionym 

mu przez Bibliotekę czytniku e-booków dowolnych utworów, zgodnie  

z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych mu do tego pozwoleń i licencji. 

11. Czytelnik nie może udostępniać czytnika e-booków innym osobom. 

12. Czytelnik jest zobowiązany do dbania o stan czytnika e-booków i wykorzystywania go 

w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. 

13.  W chwili zwrotu czytnika e-booków do Biblioteki, wszystkie wgrane przez Czytelnika 

pliki muszą być usunięte z urządzenia.  

14. Czytnik e-booków powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym i z otrzymanym 

wyposażeniem. 

15. Każdy czytnik e-booków wyposażony jest w kabel USB i etui ochronne. W chwili 

wypożyczenia czytnika Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia jego 

faktycznego funkcjonowania i kompletności. Wypożyczenie czytnika jest 

równoznaczne z tym, że Użytkownik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytnik  

z kompletnym wyposażeniem.  

16. Wypożyczenie z Multimedialnej Biblioteki czytnika e-booków wraz z wyposażeniem 

oraz ich zwrot, a także fakt zapoznania się z Regulaminem ich wypożyczenia są 

potwierdzone własnoręcznym podpisem przez Użytkownika oraz pracownika 

Biblioteki w formularzu oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego 

Regulaminu. 

17. Po zwrocie czytnika e-booków Biblioteka zastrzega sobie termin jednego dnia 

roboczego na sprawdzenie czytnika e-booków przez informatyka Biblioteki.  

W przypadku zwrotu urządzenia w sobotę sprawdzenie odbywa się w poniedziałek. 

18. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytnika e-booków 

na zasadach określonych w Regulaminie oraz w przepisach kodeksu cywilnego, pod 

rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania sądowego w celu przymusowego 

wyegzekwowania roszczeń należnych z tego tytułu Bibliotece Publicznej im. Zygmunta 

Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów.  

19. Czytelnik powinien poinformować Bibliotekę o wszystkich dostrzeżonych 

uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu. 

20. W przypadku zagubienia lub zniszczenia, czy niemożności zwrotu czytnika e-booków 

i jego wyposażenia, Czytelnik jest zobowiązany do ich odkupienia w terminie 14 dni od 

momentu zgłoszenia tego faktu pracownikowi Biblioteki. Wybór modelu i rodzaju 



czytnika e-booków i wyposażenia następuje każdorazowo po konsultacji  

z kierownikiem Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI.  

21. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika e-booków, Użytkownik zobowiązuje się 

pokryć koszty jego naprawy, a w przypadku niemożności dokonania naprawy 

uszkodzonego sprzętu – do odkupienia czytnika e-booków, o którym mowa w punkcie 

20 niniejszego Regulaminu. W tej sytuacji wpłacona kaucja podlega zatrzymaniu na 

okres naprawy i zostanie zwrócona Czytelnikowi  po potrąceniu kosztów naprawy 

czytnika e-booków.  

22. W przypadku braku zwrotu czytnika e-booków do Biblioteki wpłacona kaucja przepada 

na rzecz Biblioteki po upływie 24 miesięcy, a w przypadku różnicy pomiędzy aktualną 

wartością rynkową czytnika a kaucją Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu różnicy. 

23. Multimedialna Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,50 gr za każdy dzień 

przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonego czytnika e-booków. 

24. Opłaty powinny zostać uregulowane niezwłocznie. W przypadku odmowy uiszczenia 

opłat Biblioteka może dochodzić zapłaty na drodze sądowej. 

25. Za wniesione opłaty i kaucję Czytelnik otrzymuje stosowne pokwitowania. 

26. Zwrotu wypożyczonego czytnika e-booków może dokonać wyłącznie Czytelnik, który 

go wypożyczył. 

27. Kaucja za czytnik zwrócona może być wyłącznie Czytelnikowi, który wniósł kaucję za 

wypożyczenie czytnika e-booków.  

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług w Bibliotece Publicznej im. 

Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.  

29. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach obowiązujących w 

Bibliotece dla danych osobowych czytelników. Informacje o tych zasadach dostępne są 

w każdej placówce Biblioteki oraz w serwisie www pod adresem 

https://www.bpmokotow.waw.pl/bpmok/index.php/bip/ochrona-danych-osobowych 

30. Niniejszy Regulamin został ogłoszony w wersji elektronicznej na stronie Biblioteki 

Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

www.bpmokotow.waw.pl oraz na stronie Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci  

i Młodzieży nr XXXI www.mbddim.pl. Regulamin jest również dostępny w formie 

papierowej w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy ul. 

Tynieckiej 40a. 

31. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia stosownie do postanowienia w pkt.30. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1                          OŚWIADCZENIE 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………… 

nr karty bibliotecznej ……………………………………....... 

 

Dotyczy: wypożyczenie  czytnika e-booków wraz z kablem USB i etui ochronnym* 

Nr seryjny urządzenia ………………………………………... 

 

Data wypożyczenia ……………………………… Data zwrotu …………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem wypożyczania czytników  

e-booków Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w Dzielnicy Mokotów. 

Oświadczam, że w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia czytnika lub akcesoriów 

przynależnych do czytnika oraz w przypadku konieczności ich naprawy poniosę 

odpowiedzialność określoną w Regulaminie. 

 

Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem stan wypożyczonego urządzenia i: 

1) nie zgłaszam zastrzeżeń co do jego stanu * 

2) stwierdzam następujące usterki/braki 

Oświadczam, że zwrócę czytnik e-booków z taką samą zawartością pamięci jak w momencie 

wypożyczenia. 

 

…………………………..                                                              …………………………… 

data i podpis Bibliotekarza                                                              data i podpis Czytelnika 

 

 

Potwierdzam zwrot czytnika e-booków do Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży 

nr XXXI (nr seryjny …………………….) wraz z otrzymanym wyposażeniem.  

 

Czytnik e-booków został zwrócony w stanie: 

a) nieuszkodzonym* 

b) uszkodzonym  

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………..                                                              …………………………… 

data i podpis Bibliotekarza                                                              data i podpis Czytelnika 

 

*niepotrzebne skreślić 


