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   /-/ 
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REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW 

CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

ROZDZIAŁ I:  ZASADY OGÓLNE 

§1 

1. Regulamin Udostępniania Zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego,  zwany dalej Regulaminem określa zasady i tryb korzystania z zasobów 

bibliotecznych oraz prawa i obowiązki czytelników. 

2. Zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej (CBW), zwanej dalej Biblioteką, udostępniane są 

do celów naukowych, dydaktycznych, działalności kulturalnej i pracy zawodowej na za-

sadach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Materiały szczególnie cenne, współtworzące narodowy zasób biblioteczny, są udostęp-

niane przede wszystkim do celów naukowych, wystawienniczych oraz wydawniczych. 

§2 

1. W Bibliotece działają: dwie wypożyczalnie, trzy czytelnie oraz Informatorium.  

2. W siedzibie Biblioteki przy ul. Ostrobramskiej 109 mieszczą się: 

 Wypożyczalnia Główna, wypożyczająca na zewnątrz materiały biblioteczne wchodzą-

ce w skład zbiorów głównych oraz pozycje z księgozbioru w Wolnym Dostępie (WD), 

na zasadach określonych w Rozdziale II niniejszego Regulaminu, 

 Czytelnia Główna, udostępniająca materiały przechowywane w zbiorach głównych  

i księgozbiorach podręcznych CBW, niektóre  rodzaje zbiorów specjalnych oraz zamó-

wione uprzednio pozycje ze zbiorów Wypożyczalni Sztabu Generalnego Wojska Pol-

skiego oraz innych bibliotek krajowych, na zasadach określonych w Rozdziale III, ni-

niejszego Regulaminu.   
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 Czytelnia Zbiorów Specjalnych, udostępniająca prezencyjnie zasoby, do których za-

licza się rękopisy, stare druki, zbiory kartograficzne, ikonograficzne,  

medale, dokumenty życia społecznego (druki ulotne, afisze, informatory, programy) na 

zasadach określonych szczegółowo w Rozdziale V, 

 Informatorium, w którym Czytelnicy mają dostęp do materiałów informacyjnych  

w postaci komputerowych baz danych oraz tradycyjnych zasobów informacji – katalo-

gów i kartotek kartkowych tworzonych przez pracowników Biblioteki.   

3. W siedzibie Biblioteki przy ul. Rakowiecka 4a mieści się: 

Wypożyczalnia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (nazywana dalej Wypożyczal-

nią SG WP), udostępniająca żołnierzom i pracownikom wojska Sztabu Generalnego WP  

oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zasoby biblioteczne na zasa-

dach określonych w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu.  

§3 

1. Korzystanie z baz komputerowych oraz katalogów i kartotek  kartkowych w Informatorium 

nie wymaga rejestracji. 

2. W celu uzyskania możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki i dostępu do Internetu, 

Czytelnik zobowiązany jest do rejestracji w Wypożyczalni Głównej bądź Wypożyczalni 

SG WP, gdzie otrzyma Kartę Czytelnika. 

3. Karta Czytelnika jest wydawana na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem: do-

wodu osobistego, paszportu, prawa jazdy oraz ważnej legitymacji szkolnej (tylko do Czy-

telni) i studenckiej lub legitymacji żołnierza zawodowego, niezbędnej w przypadku Czy-

telników spoza Warszawy. 

Cudzoziemcy rejestrowani są na podstawie paszportu i karty stałego pobytu.  

4. Karta Czytelnika wydawana jest bezpłatnie. Karty nie wolno przekazywać innej osobie,    

a w przypadku jej zagubienia należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w miejscu jej otrzyma-

nia.    

Za wydanie nowej karty obowiązuje opłata w wysokości 5,00 zł. 

5.  W Wypożyczalni i Czytelni Głównej czytelnicy mogą otrzymać i posługiwać się kartą:  

 żółtą, upoważniającą do prezencyjnego korzystania ze zbiorów w Czytelni Głównej 

oraz dostępu do Internetu,   

 zieloną, brązową, srebrną lub złotą, upoważniającą do korzystania ze zbiorów  

w Czytelni Głównej, wypożyczania na zewnątrz oraz dostępu do Internetu. 

6. W Wypożyczalni SG WP obowiązuje jeden rodzaj karty czytelnika – w kolorze czerwo-

nym. Czytelnicy, uprawnieni do jej posiadania, mogą się nią posługiwać we wszystkich 

wypożyczalniach i czytelniach CBW. 
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§4 

1. W celu dokonania rejestracji w Wypożyczalni Głównej Czytelnik zobowiązany jest: 

 wypełnić czytelnie deklarację (Zał. Nr 1 lub Zał. Nr 2), 

 okazać wymagany/e dokument/y tożsamości w celu dokonania przez pracownika  we-

ryfikacji podanych danych, 

 zapoznać się z Regulaminem i podpisać zobowiązanie do jego przestrzegania. 

2. W celu dokonania rejestracji w Wypożyczalni SG WP czytelnik zobowiązany jest: 

 okazać wymagany dokument tożsamości,    

 zapoznać się z Regulaminem w zakresie określającym zasady udostępniania materia-

łów bibliotecznych w Wypożyczalni SG WP oraz zobowiązać się do ich przestrzegania 

własnoręcznym podpisem w Karcie zapisu-zobowiązania. 

3. Deklaracja Czytelnika zawiera dane osobowe, niezbędne do: 

 realizacji zadań Biblioteki, 

 dochodzenia swoich roszczeń w stosunku do czytelników nieprzestrzegających zapi-

sów Regulaminu.   

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Administratora Danych Osobowych – wyłącznie  

w celach określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539) 

i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 

101 poz. 926). 

5. Czytelnik  ma prawo: 

 wglądu do swoich danych osobowych, wprowadzania modyfikacji, a także żądania ich 

usunięcia, 

 uzyskania informacji o zakresie i sposobie przetwarzania oraz odbiorcach danych oso-

bowych. 

6. Udostępnienie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu stałego i koresponden-

cyjnego, nr PESEL, nr telefonu, adresu e-mail i wykształcenia jest dobrowolne, jednakże 

konieczne do otrzymania karty czytelnika, upoważniającej do korzystania ze zbiorów 

Biblioteki bądź dostępu do Internetu. 

§5 

1. W obszarze udostępniania zbiorów (czytelnie, wypożyczalnie) użytkownicy powinni za-

chowywać się w sposób odpowiadający powadze i zadaniom Biblioteki. Czytelnicy zobo-

wiązani są do stosowania się do niniejszego Regulaminu, przepisów porządkowych, za-

rządzeń Dyrektora Biblioteki oraz uwag i wskazówek pracowników biblioteki i ochrony 

obiektu. Szczegółowe informacje określające zasady i sposób korzystania ze zbiorów są 

podawane do wiadomości publicznej i powinny być znane użytkownikom. 
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2. Czytelników obowiązuje zakaz: 

 wchodzenia w wierzchnich okryciach oraz wnoszenia teczek, toreb (także od lapto-

pów), plecaków i torebek o wymiarach większych niż 15 cm x 20 cm, 

 wnoszenia i spożywania wszelkich napojów i posiłków, 

 korzystania z telefonu komórkowego, 

 używania aparatu fotograficznego bez uzyskania zgody pracownika Biblioteki. 

§6 

1. W związku z nawiązaniem przez Centralną Bibliotekę Wojskową współpracy z Krajowym 

Rejestrem Długów. Biuro Informacji Gospodarczej SA (KRD BIG SA.), upomnienia pi-

semne (monity biblioteczne: Monit 1 i Monit 2) do czytelników przetrzymujących wypoży-

czone materiały biblioteczne będą opatrywane pieczęcią prewencyjną KRD (zał. Nr 3). 

2. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych w terminie wska-

zanym w Monicie 2 bądź nie zrealizowania innej, wskazanej przez Bibliotekę formy za-

spokojenia wierzytelności, Biblioteka przekaże do KRD BIG SA informację gospodarczą  

o niezapłaconych przez Czytelnika zobowiązaniach (zał. Nr 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

ROZDZIAŁ II:  ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI GŁÓWNEJ 

§1 

1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni Głównej i wypożyczenia jednorazowo do 5 wolu-

minów posiadają: 

 żołnierze zawodowi, 

 pełnoletni mieszkańcy m. st. Warszawy, mający stały meldunek na jej obszarze.   

2. Możliwość wypożyczania materiałów bibliotecznych posiada również niepełnoletnia mło-

dzież (po ukończeniu 16-go roku życia), upoważniona wpisem w karcie bibliotecznej jed-

nego z rodziców. Osoby upoważniające ponoszą pełną odpowiedzialność za upoważnio-

nego w przypadku zagubienia bądź zniszczenia wypożyczonych przez niego woluminów. 

3. Osoby nie posiadające stałego meldunku w m.st. Warszawa mogą korzystać z Wypoży-

czalni Głównej, po wpłaceniu określonej przez Bibliotekę kaucji: 

 studenci warszawskich uczelni po przedstawienia indeksu bądź aktualnej legitymacji 

studenckiej: 

wysokość kaucji:     

 90.00 zł. za możliwość jednorazowego wypożyczenia do 3 woluminów 

 150.00 zł. za możliwość jednorazowego wypożyczenia do 5 woluminów 

 osoby zamieszkałe na terenie Polski i legitymujące się obywatelstwem polskim: 

wysokość kaucji: 

 200.00 zł. za możliwość jednorazowego wypożyczenia do 3 woluminów. 

4. Kaucja, o której mowa w § 3 ust. 3 stanowi zabezpieczenie zwrotu wypożyczonych mate-

riałów bibliotecznych oraz ewentualnej kary umownej za zagubienie, uszkodzenie lub 

niezgodne z Regulaminem przetrzymanie wypożyczonych woluminów.   

5. W przypadku nieuregulowania należności wobec Biblioteki (z ww. tytułu) w terminie okre-

ślonym w drugim upomnieniu pisemnym (Monit 2), Biblioteka ma prawo do potrącenia  

z wpłaconej kaucji należnych jej kwot, na co Czytelnik wyraża zgodę podpisując Deklara-

cję. Po potrąceniu kaucja podlega uzupełnieniu do pełnej wysokości w terminie wskaza-

nym przez Bibliotekę. 

6. Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu. 

7. W przypadku, gdy czytelnik nie korzysta z Wypożyczalni Głównej przez okres dłuższy niż 

60 miesięcy i nie odebrał kaucji, podlega ona zwrotowi, na wskazany rachunek bankowy.   

8. Przy wypożyczaniu książek szczególnie cennych Wypożyczalnia Główna ma prawo usta-

lić niższą, niż określona w § 3 ust. 3, liczbę wypożyczanych  jednorazowo woluminów.    
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9. Wpłaty kaucji można dokonać: 

 na konto  JW 3964 Nr 40 1010 1010 0029 4513 9130 0000,  dowód wpłaty należy 

przedstawić w Wypożyczalni Głównej, 

 gotówką, bezpośrednio w Wypożyczalni Głównej. 

10.  W  przypadku rezygnacji z korzystania z zasobów Biblioteki, wpłacona kaucja  może być 

odebrana osobiście w Wypożyczalni Głównej, bądź wpłacona na wskazany przez Czytel-

nika rachunek bankowy. 

§2 

1. Żołnierzom zawodowym i osobom, legitymującym się stałym zameldowaniem        

w Warszawie, przestrzegającym Regulaminu, Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów 

(DUZ) może przyznać: 

 brązową kartę biblioteczną – po 3 latach korzystania z zasobów bibliotecznych,  

ważną na okres jednego roku i upoważniającą do wypożyczenia druków zwartych  

do 7 woluminów na okres 30 dni, 

 srebrną kartę biblioteczną – po 5 latach korzystania z zasobów bibliotecznych, waż-

ną na okres jednego roku i upoważniającą do wypożyczania czasopism  

z sygnaturą „D” oraz do 10 woluminów druków zwartych na okres 30 dni.  

2. Dyrektor może przyznać złotą kartę biblioteczną osobom szczególnie zasłużonym dla 

Biblioteki. Złota karta biblioteczna ważna jest bezterminowo i upoważnia do wypożycza-

nia druków zwartych wydanych po 1801 r. oraz pozycji archiwalnych, jeżeli w zbiorach 

biblioteki występują w więcej, niż jednej sygnaturze.    

 

3. Czytelnicy, nieprzestrzegający zapisów niniejszego Regulaminu (nieterminowy zwrot, 

zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych) tracą prawo do korzystania z kart: 

złotej, srebrnej i brązowej.     

§3 

1. Wypożyczalnia Główna udostępnia na zewnątrz: 

 druki zwarte wydane po 1947 roku, z wyjątkiem: egzemplarzy archiwalnych  (A, Arch.), 

cimeliów (Cim.) oraz pozycji znajdujących się w działowych księgozbiorach podręcz-

nych  CBW, 

 czasopisma i druki ciągłe oznaczone sygnaturami: od 010000 do 014000 oraz sygnatu-

rą z literą „T”.  

2. Książki wypożyczane są na okres 30 dni. 

3. Termin zwrotu może być przedłużony osobiście, telefonicznie lub przez  konto w OPAC 

WWW.  na kolejne 30 dni, o ile pozycja nie została zarezerwowana przez innego Czytel-

nika. 
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§ 4 

1.  W przypadku niezgodnego z Regulaminem zwrotu wypożyczonych materiałów biblio-

tecznych, za każdy dzień kalendarzowy przekroczenia terminu, Biblioteka może pobierać 

opłatę  w wysokości 0,30 zł za 1 wolumin. 

2.  Kwota naliczona Czytelnikowi za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów 

bibliotecznych może być uiszczona w postaci przekazania do zasobów Biblioteki wska-

zanych tytułów książek lub czasopism, wg wartości ustalonej przez Bibliotekę, jednak nie 

niższej niż 50 % kwoty naliczonej za przekroczenie terminu zwrotu woluminów. 

3.  W przypadku utraty wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub ich zniszczenia Czy-

telnik zobowiązany jest do ich odkupienia lub zapłacenia równowartości wg wyceny do-

konanej przez Podkomisję ds. Wyceny i Ubytkowania CBW  zgodnie z Ramową instruk-

cją postępowania w przypadku dochodzenia lub umarzania należności z tytułu szkód po-

wstałych w zbiorach bibliotecznych będących na ewidencji Centralnej Biblioteki Wojsko-

wej. 

§ 5 

1. Zamówienia na  materiały biblioteczne  znajdujące się w bazach komputerowych należy 

składać przez OPAC CBW czyli katalog zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej on-

line (dostępny przez link umieszczony na internetowej stronie CBW). 

2. Czytelnik może zamawiać książki i czasopisma ze stanowisk komputerowych znajdują-

cych się w Bibliotece, bądź przez Internet.   

3. Zamówione pozycje należy odebrać w przeciągu 3 dni. Nieodebrane w tym czasie mate-

riały biblioteczne są zwracane do magazynu.   

4. Czytelnik, który trzykrotnie zamówił i nie odebrał odłożonych materiałów bibliotecznych 

traci prawo do ich elektronicznego zamawiania przez okres 6 miesięcy. 

5. Zamówienia na materiały znajdujące się jeszcze poza komputerową bazą danych należy 

składać  na tradycyjnych rewersach bibliotecznych. 

6. Czytelnie i dokładnie wypełnione rewersy należy składać bezpośrednio  w Wypożyczalni 

Głównej: 

 od poniedziałku do piątku, do godz. 1830, 

 w soboty  do godz. 1430. 

Zamówienia realizowane są na bieżąco. Maksymalny czas oczekiwania wynosi do 45 

minut.  
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§ 6 

1.  Zamówione książki Czytelnik odbiera osobiście, okazując Kartę Biblioteczną oraz  

na żądanie pracownika - dokument tożsamości ze zdjęciem 

2.  Czytelnicy zobowiązani są sprawdzić stan wypożyczanych materiałów bibliotecznych. 

Wszelkie uszkodzenia powinny być zgłaszane pracownikom Biblioteki i odnotowane przy 

wypożyczeniu.  

§ 7 

4.  Podpisując deklarację Czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniej-

szego Regulaminu. 

5.  Biblioteka dochodzi swoich praw w stosunku do Czytelnika na drodze określonej przepi-

sami prawa. 
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ROZDZIAŁ III:   ZASADY KORZYSTANIA  Z CZYTELNI  GŁÓWNEJ 

§ 1 

1.  Czytelnia Główna jest dostępna dla osób, które dokonały rejestracji i otrzymały jedną  

z obowiązujących w Bibliotece kart czytelnika. Warunkiem  jest ukończenie 16-go roku 

życia.    

§ 2 

1.  W Czytelni Głównej można korzystać z: 

 księgozbioru głównego (druki zwarte, czasopisma i druki ciągłe, materiały audiowizual-
ne), 

 księgozbioru podręcznego Czytelni Głównej, 

 materiałów z działowych księgozbiorów podręcznych, 

 księgozbioru w Wolnym Dostępie, 

 materiałów sprowadzonych z Wypożyczalni SG WP; 

 niektórych rodzajów zbiorów specjalnych, po ustaleniu  z kierownikiem Działu Zbiorów 
Specjalnych, 

 materiałów sprowadzanych z innych bibliotek krajowych, 

 materiałów własnych, po zgłoszeniu u dyżurnego bibliotekarza i zostawieniu spisu 
wnoszonych druków (należy je okazać przed wejściem i przy wyjściu z Czytelni ). 

§ 3 

1.  Zamówienia na materiały biblioteczne znajdujące się w bazach komputerowych (ozna-

czenie MG przy sygnaturze), należy składać przez OPAC CBW, czyli katalog zbiorów 

Centralnej Biblioteki Wojskowej on-line (dostępny przez link umieszczony na stronie in-

ternetowe Biblioteki). 

2.  Czytelnik może zamawiać książki i czasopisma ze stanowisk komputerowych znajdują-

cych się w Bibliotece, bądź przez Internet.   

3.  Zamówienia na materiały: 

 z księgozbioru głównego, nie objęte jeszcze komputerową bazą danych (wyszukane 

przez katalog kartkowy), 

 z księgozbioru ogólnonaukowego Wypożyczalni SG WP, 
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należy składać na ręcznie wypełnionych rewersach czytelnianych (z żółtym pa-

skiem). Rewersy, wypełnione czytelnie i dokładnie, należy składać w Wypożyczalni 

Głównej w godzinach: 

 od poniedziałku do piątku do godz. 1830,  

 w soboty  do godz. 1400. 

4.  Realizacja zamówień: 

 maksymalny czas oczekiwania na realizację zamówień materiałów z księgozbioru 

głównego (rewersy ręczne i elektroniczne) wynosi  45 min, 

 zamówienia na materiały biblioteczne z Wypożyczalni SG WP są realizowane  

w ciągu 5 dni od daty złożenia rewersu w Czytelni Głównej, 

 zamówienia (ręczne i elektroniczne) na materiały z działowych księgozbiorów pod-

ręcznych (oznaczenia przed sygnaturą: KPDAPB, KPDGZ, KPDOZ, KP …)   składane 

do godziny 1400 w dniach od poniedziałku do piątku realizowane są na bieżąco, złożo-

ne w sobotę oraz po godzinie 1400 w następnym dniu roboczym. 

§ 4 

1.  Czytelnik korzystający z księgozbioru podręcznego Czytelni Głównej powinien po zdjęciu 

woluminu (wol.) z półki oddać dyżurnemu bibliotekarzowi kartę książki. 

2.  Czytelnik ma prawo: 

 złożyć jednorazowo zamówienie na 10 wol. druków z księgozbioru głównego, 

 złożyć jednorazowo zamówienie na 5 wol. druków z Wypożyczalni SG WP, 

 zatrzymać w Czytelni do 5 vol.  sprowadzonych materiałów przez 7 dni, 

 uzyskać pomoc dyżurnego bibliotekarza w korzystaniu z dostępnych w Czytelni   urzą-

dzeń (komputery, czytniki do mikrofilmów),  

 korzystać z własnego sprzętu komputerowego oraz Internetu na zasadach określonych 

w Zasadach korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu, 

 zatrzymać w Czytelni do 5 vol.  sprowadzonych materiałów przez 7 dni, 

 uzyskać pomoc dyżurnego bibliotekarza w korzystaniu z dostępnych w Czytelni   urzą-

dzeń (komputery, czytniki do mikrofilmów), 

 korzystać z własnego sprzętu komputerowego oraz Internetu na zasadach określonych 

w Zasadach korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu 
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 zamówić odpłatne wykonanie reprodukcji w zakresie określonym w Zasadach reprodu-

kowania  materiałów ze zbiorów  Centralnej Biblioteki Wojskowej. 

3.  Zamówienia na wykonanie reprodukcji przyjmują pracownicy Czytelni w godzinach: 

 od poniedziałku do piątku w godz. 900–1800,  

 w soboty, do godz. 1400 .  

4.  Realizacja zamówień:    

 kserokopie ekspresowe (do 15 stron) wykonywane są na miejscu w Czytelni, wg kolej-

ności składanych zamówień, od poniedziałku do piątku,  w godz. 900–1800 

 maksymalny czas oczekiwania na realizację zamówień wykonywanych w Dziale Digita-

lizacji Zbiorów i Poligrafii wynosi 3 dni robocze.  

§ 5 

1.  Osoby korzystające z Czytelni powinny: 

 po wejściu do Czytelni Głównej pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi kartę czytelnika 

oraz okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,  

 zachowywać się cicho i kulturalnie, 

 zajmować w Czytelni Głównej miejsca zgodne z przydzielonym numerem, 

 troskliwie obchodzić się z udostępnionymi materiałami. 

2.  Materiałów udostępnianych w Czytelni nie wolno wynosić poza jej obszar. 

3.  Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za wszelkie, powstałe z jego winy, uszkodzenia 

udostępnionych druków. W przypadku zauważenia defektów w udostępnionych materia-

łach, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt dyżurnemu bibliotekarzowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

ROZDZIAŁ IV:   ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ      

§1 

1.  Centralna Biblioteka Wojskowa umożliwia Czytelnikom korzystanie ze zbiorów krajowych 

bibliotek zamiejscowych drogą wypożyczania międzybibliotecznego.  

2.  Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne (jednorazowo do 4 pozycji), których nie po-

siadają biblioteki warszawskie, głównie o tematyce odpowiadającej profilowi zbiorów 

gromadzonych w Bibliotece. Sprowadzone dzieła udostępnia się tylko na miejscu,  

w Czytelni Głównej. 

3.  Wypożyczanie międzybiblioteczne krajowe jest bezpłatne.   

§ 2 

1.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory na zasadzie wypożyczania międzybibliotecznego za-

miejscowego przy współpracy z następującymi bibliotekami i instytucjami państwowymi:  

 Ministerstwa Obrony Narodowej, 

 akademickimi i naukowymi (krajowymi i zagranicznymi), 

 publicznymi: wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi z terenu całej Polski, 

 pedagogicznymi wojewódzkimi, 

 naczelnych organów władzy i administracji państwowej, 

 archiwów, muzeów i wydawnictw 

2.  Uprawnienia do wypożyczania ze zbiorów Biblioteki uzyskuje się po wypełnieniu 

 i podpisaniu deklaracji potwierdzającej znajomość Regulaminu oraz konsekwencji wyni-

kających z jego nieprzestrzegania. (zał. Nr 5) 

§ 3 

1.  Wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe nie obejmuje:  

 dzieł wydanych  do 1947 r. (włącznie),  

 egzemplarzy archiwalnych, dzieł rzadkich i szczególnie chronionych,  

 materiałów ze zbiorów specjalnych, 

 dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych,  

 gazet i innych czasopism, gromadzonych w CBW w jednej sygnaturze 

 wydawnictw o formacie większym niż A-4, 

 materiałów audiowizualnych i na nośnikach elektronicznych, 

 dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji. 

2.   Szczególnie cenne materiały biblioteczne mogą być, w uzasadnionych przypadkach, wy-

pożyczane za zgodą Dyrektora Biblioteki. Materiały te należy odbierać i zwracać osobi-

ście. 
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§ 4 

1. Centralna Biblioteka Wojskowa wypożycza jednorazowo do 10 woluminów na okres 60 

dni (liczony od daty wysłania  do daty zwrotu materiałów). Termin zwrotu wypożyczo-

nych materiałów bibliotecznych w określonych przypadkach może być przedłużony. Nie-

zwrócenie wypożyczonych materiałów w terminie bez uzyskania prolongaty może spo-

wodować zawieszenie konta.  

2. Biblioteka każdorazowo zastrzega sobie jednak prawo decyzji co do rodzaju i liczby wy-

pożyczonych woluminów.   

§ 5 

1. Na materiały biblioteczne, znajdujące się w bazie komputerowej, zamówienia należy 

dokonywać przez OPAC CBW Partner, katalog on-line Centralnej Biblioteki Wojskowej. 

Adres WWW do OPAC CBW Partner oraz login i hasło, wysyłane są do biblio-

tek/instytucji po otrzymaniu wypełnionej i podpisanej Deklaracji. 

2. Materiały, nie objęte jeszcze komputerową bazą danych (wyszukane przez katalog kart-

kowy) powinny być zamawiane na czytelnie wypełnionym rewersie (Zał. Nr 6), który po-

winien zawierać: 

 dokładny i czytelny opis bibliograficzny zamawianej pozycji (nazwisko i imię autora, ty-

tuł, miejsce i rok wydania), 

 czytelny odcisk pieczęci biblioteki zamawiającej, datę oraz podpis osoby upoważnionej, 

 dokładny adres biblioteki/instytucji. 

3. Biblioteka/instytucja zamawiająca jest zobowiązana: 

 

 potwierdzić pisemnie, telefonicznie, e-mailem lub faksem odbiór przesyłki natychmiast 

po jej otrzymaniu, 

 powiadomić Wypożyczalnię Międzybiblioteczną, jeżeli w ciągu 2 tygodni od daty otrzy-

mania zawiadomienia o wysłaniu nie otrzymała przesyłki. 

4.    Wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe odbywa się na prawach wzajemności. 

Biblioteka wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za sprowadzone materiały biblio-

teczne, udostępnia je tylko na miejscu - w czytelniach.  

5. W przypadku utraty wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub ich zniszczenia Biblio-

teka/Instytucja zobowiązana jest do ich odkupienia lub zapłacenia równowartości wg wy-

ceny dokonanej przez Podkomisji ds. Wyceny i Ubytkowania CBW. 

§ 6 

Zamówienia na reprodukcje realizuje się zgodnie z Zasadami reprodukowania materiałów 

ze Zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
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ROZDZIAŁ V:   ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SPECJALNYCH 

§1 

1.  Zbiory specjalne, do których zalicza się rękopisy, stare druki, zbiory kartograficzne, iko-

nograficzne i audiowizualne, medale, eksponaty, dokumenty życia społecznego (druki 

ulotne, afisze, informatory, programy), udostępniane są prezencyjnie i bezpłatnie  

w Czytelni Zbiorów Specjalnych, w dni powszednie w godz. 9.00 – 15.00. 

2.  Warunkiem korzystania ze zbiorów specjalnych jest dokonanie rejestracji w Czytelni 
Działu Zbiorów Specjalnych. 
 

3.  W tym celu czytelnik zobowiązany jest: 

 wypełnić na miejscu i w obecności pracownika działu czytelnie deklarację (Zał. 7), 

 okazać wymagany/e dokument/y tożsamości w celu dokonania przez pracownika  we-

ryfikacji podanych danych, 

 zapoznać się z Regulaminem i podpisać zobowiązanie do jego przestrzegania. 

§ 2 

1.  Zbiory o szczególnej wartości udostępniane są tylko w postaci  mikrofilmów lub na innych 

nośnikach. 

2.  Zbiory rękopiśmienne i drukowane wydane do 1801 roku, a także późniejsze,  lecz pod-

legające specjalnej ochronie, udostępniane są tylko do celów badawczych. 

3.  Doktoranci i studenci ubiegający się o korzystanie ze zbiorów rękopiśmiennych  

i drukowanych wydanych do 1801 r. oraz późniejszych, podlegających szczególnej 

ochronie, zobowiązani są przedstawić pisemny wniosek promotora zawierający: określe-

nie tematu, rodzaj materiałów, z których chcieliby skorzystać oraz termin korzystania z 

wybranych zbiorów. 

4.  Zbiory specjalne mogą być wypożyczane muzeom i bibliotekom w celach wystawienni-

czych, na warunkach wskazanych w  zawieranej dodatkowo umowie. 

5.  DZS może odmówić udostępnienia materiałów np. ze względu na ich stan zachowania. 

§ 3 

1.  Dzieła wydane do 1801 roku udostępnia się pojedynczo. 

2.  O liczbie udostępnianych jednorazowo dzieł wydanych po 1801 roku decyduje Kierownik 

DZS. 
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§ 4 

1.  Czas rezerwacji zamówionych materiałów na prośbę zamawiającego wynosi  

5 dni. 

2.  Każdy Czytelnik ma prawo do korzystania na terenie DZS z materiałów własnych jeśli:  

 są one konieczne do pracy badawczej, 

 uprzednio okazane zostały bibliotekarzowi przed wejściem do DZS, 

 pozostawiono ich spis pracownikowi DZS. 

3.  Czytelnicy DZS mogą korzystać ze sprzętu własnego (komputery przenośne) za wiedzą 

i zgodą bibliotekarza we wskazanym przez niego miejscu. 

4.  W celu stwierdzenia ewentualnych wcześniejszych uszkodzeń stan zamówionych mate-

riałów sprawdzany jest przez bibliotekarza w obecności Czytelnika. 

§ 5 

1.  Czytelnik ma obowiązek: 

 okazać  bibliotekarzowi dokument tożsamości, 

 wpisać się do księgi odwiedzin Czytelników w DZS, 

 wypełnić rewers na zamawiany dokument, dzieło lub mapę, 

 wypełnić kartę dzieła. 

2.  Obowiązuje zakaz wynoszenia zbiorów poza teren Czytelni Zbiorów Specjalnych. 

3.  Wydawnictwa z księgozbioru podręcznego DZS udostępniane są wyłącznie przez pra-

cownika Działu. 

§ 6 

W razie uszkodzenia  bądź zniszczenia udostępnionych materiałów, Czytelnicy  zobo-

wiązani są do dostarczenia innego egzemplarza zniszczonego materiału lub materiału 

wskazanego przez Bibliotekę, a gdyby to było niemożliwe - do zapłaty sumy pieniężnej 

stanowiącej równowartość uszkodzonego (zniszczonego) dokumentu. 
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 ROZDZIAŁ V:   ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SZTABU GENERALNEGO  

§ 1 

1. Wypożyczalnia Sztabu Generalnego WP (WSG WP) gromadzi, przechowuje  

i udostępnia materiały biblioteczne wchodzące w skład: 

 

1) KSIĘGOZBIORU OGÓLNONAUKOWEGO, obejmującego:  

 wydawnictwa zwarte, 

 czasopisma i wydawnictwa ciągłe, 

 materiały audiowizualne. 

2) KSIĘGOZBIORU WOJSKOWYCH WYDAWNICTW SPECJALISTYCZNYCH  

I WEWNĘTRZNYCH, obejmującego jawne i niejawne:    

 regulaminy 

 normy, 

 instrukcje, 

 prace studyjne i badawcze. 

 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania  materiałów bibliotecznych, 

wchodzących w skład  KSIĘGOZBIORUO GÓLNONAUKOWEGO oraz JAWNYCH 

WOJSKOWYCH WYDAWNICTW SPECJALISTYCZNYCH I WEWNĘTRZNYCH. 

3. Szczegółowe zasady udostępniania NIEJAWNYCH WOJSKOWYCH WYDAWNICTW 

SPECJALISTYCZNYCH I WEWNĘTRZNYCH reguluje:  

 Regulamin Biblioteki Niejawnej Centralnej Biblioteki Wojskowej, w zakresie 

udostępniania wydawnictw niejawnych w obiekcie Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego ul. Rakowiecka 4 a, 

 Tymczasowe Procedury Udostępniania Wydawnictw Niejawnych przez Bibliotekę 

Niejawną Centralnej Biblioteki Wojskowej.  

§ 2 

Prawo do korzystania z KSIĘGOZBIORU OGÓLNONAUKOWEGO oraz JAWNEGO 

KSIĘGOZBIORU WOJSKOWYCH WYDAWNICTW SPECJALISTYCZNYCH IWEWNĘTRZNYCH 

posiadają: 

 żołnierze i pracownicy wojska Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

 żołnierze i pracownicy wojska, których jednostka organizacyjna resortu obrony 

narodowej dostarczyła uprzednio wzór karty obiegowej z wpisem: "Wypożyczalnia 

Sztabu Generalnego WP Centralnej Biblioteki Wojskowej". 
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§ 3 

1. JAWNY KSIĘGOZBIÓR WOJSKOWYCH WYDAWNICTW SPECJALISTYCZNYCH  

I WEWNĘTRZNYCH jest wykorzystywany przede wszystkim do wykonywania zadań 

służbowych, szkolenia i doskonalenia zawodowego, w związku z powyższym niniejsze 

zasady nie wprowadzają ograniczeń zarówno co do terminu jak i liczby wypożyczanych 

woluminów. 

2. Wypożyczalnia SG WP może odmówić wypożyczenia bądź zażądać zwrotu pozycji z ww. 

księgozbioru w sytuacji: 

 posiadania w magazynie pojedynczego/ostatniego aktualnego egzemplarza, 

 potrzeby dokonania w nich aktualizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

 

§ 4 

1. Czytelnicy Wypożyczalni SG WP mają prawo do jednorazowego wypożyczenia  

z KSIĘGOZBIORU OGÓLNONAUKOWEGO do 10 woluminów: 

1) na okres 30 dni: 

 druków zwartych, z wyjątkiem: egzemplarzy archiwalnych (oznaczonych przed 

sygnaturą literami: A, Arch. lub Cim.) oraz pozycji znajdujących się  

w księgozbiorze  podręcznym  Wypożyczalni SG WP (z oznaczeniem CBSG przed 

sygnaturą), 

 czasopism, z wyjątkiem prasy codziennej, 

 zbiorów audiowizualnych; 

 

2) na okres 7 dni: 

 

 pozycji z księgozbioru podręcznego Wypożyczalni SG WP do wykorzystania 

służbowego wyłącznie na terenie kompleksu    przy Rakowieckiej 4A;   

 

3) na dni ustawowo wolne od pracy: 

 dzienników.  

3. Prezencyjnie z zasobów Wypożyczalni SG WP, objętych zasadami niniejszego 

Regulaminu, mogą korzystać wszyscy uprawnieni po okazaniu karty czytelnika                    

bądź dokumentu tożsamości (legitymacja służbowa, przepustka). 

§ 5 

1. Zamówienia i rezerwacje na materiały biblioteczne z KSIĘGOZBIORU 

OGÓLNONAUKOWEGO Wypożyczalni SG WP można składać przez OPAC CBW, czyli 

katalog zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej on-lin bądź bezpośrednio  

w Wypożyczalni SG WP. 
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2. Zamówienia na materiały biblioteczne z JAWNEGO KSIĘGOZBIORU WOJSKOWYCH 

WYDAWNICTW SPECJALISTYCZNYCH I WEWNĘTRZNYCH należy składać bezpośrednio 

w Wypożyczalni SG WP. 

3. Zamówienia realizowane są na bieżąco.  

4. Zamówione drogą internetową pozycje należy odebrać w przeciągu 3 dni. Nieodebrane  

w tym czasie materiały biblioteczne są zwracane do magazynu. 

5. Zamówione książki Czytelnik odbiera osobiście, okazując kartę biblioteczną.  

6. Czytelnicy zobowiązani są do sprawdzenia stanu wypożyczanych materiałów 

bibliotecznych. Wszelkie uszkodzenia powinny być zgłaszane pracownikom 

Wypożyczalni SG WP i odnotowane przy wypożyczeniu. 

§ 6 

1. Wypożyczalnia SG WP powiadamia pocztą elektroniczną o zbliżającym się terminie 

zwrotu książek, jednakże brak powiadomienia (błąd w adresie e-mail lub jego brak) nie 

zwalnia czytelnika z obowiązku terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów. 

2. Termin zwrotu może być przedłużony osobiście, telefonicznie lub przez Internet     

o kolejne 30 dni, o ile nie wpłynęło zamówienie od innego czytelnika. 

3. W przypadku niezgodnego z Regulaminem przetrzymywania wypożyczonych pozycji 

Biblioteka ma prawo do zablokowania konta czytelnika.  

§ 7 

Wypożyczalnia SG WP może wykonać nieodpłatnie, dopuszczone prawem autorskim, 

kserokopie fragmentów jawnych dokumentów własnych, do 10 stron na papierze 

własnym, powyżej 10 stron na papierze powierzonym.  

§ 10 

1. Podpisując Kartę zapisu, czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu. W przypadku utraty lub zniszczenia wypożyczonych materiałów 

bibliotecznych, wchodzących w skład: 

 KSIĘGOZBIORU OGÓLNONAUKOWEGO, czytelnik zobowiązany jest do ich odkupienia 

lub zapłacenia równowartości według wyceny dokonanej przez Podkomisję ds. Wyceny 

i Ubytkowania CBW zgodnie z Ramową instrukcją postępowania w przypadku 

dochodzenia lub umarzania należności z tytułu szkód powstałych w zbiorach 

bibliotecznych będących na ewidencji Centralnej Biblioteki Wojskowej, 

 JAWNEGO KSIĘGOZBIORU WOJSKOWYCH WYDAWNICTW SPECJALISTYCZNYCH  

I WEWNĘTRZNYCH, czytelnik zobowiązany jest do zakupienia i przekazania  

w ramach ekwiwalentu, aktualnego wydawnictwa  Akademii Obrony Narodowej. 

2. Wypożyczalnia SG WP dochodzi swoich praw w stosunku do czytelnika będącego 



 

19 

 

żołnierzem w służbie czynnej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

niego obowiązków służbowych w myśl przepisów ustawy z dnia 25 maja 2001 r.  

o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy (Dz. U. Nr 89, poz. 967 z późn. zm.)  

i przepisów wykonawczych do ustawy, a w stosunku do pozostałych żołnierzy  

i czytelników zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy. 
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ROZDZIAŁ VI:   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§1 

1.  Nieprzestrzeganie przez Czytelnika niniejszego Regulaminu może spowodować: 

 utratę prawa do korzystania ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej; 

 czasowe lub trwałe zablokowanie możliwości korzystania z dostępu do Internetu  

w CBW; 

 podjęcie innych działań przewidzianych ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

3.  Traci moc REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKO-

WEJ z dnia 01.10.2012 r. 

 

  

 

Załączniki – 7: 

 

Zał. Nr 1: Deklaracja czytelnika (Wypożyczalnia i Czytelnia Główna) – 1 s. 

Zał. Nr 2: Deklaracja czytelnika (Czytelnia Główna) – 1 s. 

Zał. Nr 3: Wzór Monitu, opatrzonego pieczęcią KRD – 1 s. 

Zał. Nr 4: Powiadomienie o umieszczeniu w Krajowym Rejestrze Długów – 1 s. 

Zał. Nr 5: Deklaracja założenia/przedłużenia konta w WM CBW – 1s. 

Zał. Nr 6: Rewers międzybiblioteczny – 1 s. 

Zał. Nr 7: Deklaracja czytelnika (Działu Zbiorów Specjalnych) – 1 s. 

 

 

 

 

 

 

 


