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ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 7 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.  

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w sprawie 
wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania z Biblioteki Głównej i uczelnianej 

sieci bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Na podstawie art. 66 w związku z art. 88 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 3 i art. 19 ust. 4 Statutu 

AGH zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W Zarządzeniu nr 22/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania 
z Biblioteki Głównej i uczelnianej sieci bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie w załączniku do Zarządzenia wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale 5 Regulaminu skreśla się punkt 3.5,  

2) dotychczasowy pkt 3.6 zostaje oznaczony jako pkt 3.5 i otrzymuje brzmienie: 

„3.5. Limity wypożyczeń i terminy zwrotu/prolongaty  

3.5.1. Limity wypożyczeń oraz terminy zwrotu/prolongaty, a także liczba 
samodzielnych prolongat określone są, w zależności od kategorii czytelnika, 

odrębnym pismem Dyrektora Biblioteki. 

3.5.2. Jednemu czytelnikowi nie wypożycza się dwóch identycznych dzieł.  

3.5.3. Na prośbę wypożyczającego można przesuwać ustalony ostatnio termin 

zwrotu/prolongaty. W tym celu wypożyczający przed upływem ustalonego 

terminu:  

—  w przypadku książek wypożyczonych elektronicznie prolongat może dokonać 

samodzielnie,  

—  w przypadku prolongat książek wypożyczonych tradycyjnie jest zobowiązany 

zgłosić w Wypożyczalni swoją prośbę o przesuniecie terminu zwrotu osobiście, 

telefonicznie lub korespondencyjnie, 

—  po wyczerpaniu odpowiedniej liczby samodzielnych prolongat jest zobowiązany 

zgłosić w Wypożyczalni prośbę o przesunięcie terminu zwrotu z jednoczesnym 

okazaniem wypożyczonych książek. 

3.5.4. Nie przesuwa się terminu zwrotu w przypadku, gdy:  

—  na wypożyczoną książkę czeka inny czytelnik,  

—  konto elektroniczne lub tradycyjne zostało zablokowane.” 

3) w rozdziale 7 Regulaminu wprowadza się następujące zmiany:  

a) w punkcie 2.3. dodaje się tiret w brzmieniu: „pozycji z księgozbioru Biblioteki 
Pracowniczej”, 

b) w punkcie 2.5. dodaje się na końcu zdania dookreślenie: „zgodnie z warunkami zawartych 

umów licencyjnych”, 
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c) punkt 3.2 otrzymuje brzmienie:  
„Przy zamawianiu materiałów bibliotecznych z zagranicy zamawiający lub kierownik 

jednostki zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia pokrycia ewentualnych kosztów 

wynikających ze sprowadzenia materiałów.” 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku. 

 

 

R E K T O R 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


