
Zarządzenie Nr 24/2021 Zastępcy Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy z 15 listopada 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zasad korzystania z 
Książkomatu 

 
 
Na podstawie § 9 ust.1 Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz § 5 
ust.1 Regulaminu Organizacyjnego, zarządzam co następuje: 
 

 
§ 1 

Wprowadzam zasady korzystania z Książkomatu, które stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia. 

 
§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  
od 15 listopada 2021 roku. 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24 z 15.11.2021  

 
 

Zasady korzystania z Książkomatu 
w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

 
1. Za pośrednictwem Książkomatu można całodobowo wypożyczać i zwracać zbiory 

biblioteczne z Biblioteki „Przystanek Książka” (ul. Grójecka 42). 

2. Z Książkomatu mogą korzystać czytelnicy, którzy posiadają aktywne  
konto biblioteczne oraz nie przekroczyli limitu wypożyczeń na koncie. 

3. Aby skorzystać z Książkomatu, należy zarezerwować zbiory przez  
Wirtualne Konta Czytelnika wybierając opcję odbioru w Książkomacie  
lub kontaktując się z bibliotekarzem. 

4. Rezerwacja będzie gotowa do odbioru maksymalnie po upływie 1 dnia roboczego  
od momentu jej dokonania. W przypadku zapełnienia wszystkich skrytek, czas 
oczekiwania na odbiór rezerwacji może się wydłużyć. 

5. Ze względu na duży format i objętość zbiorów zarezerwowanych przez jednego 
Czytelnika, mogą one zostać umieszczone w kilku skrytkach. 

6. O możliwości odbioru zbiorów bibliotecznych z Książkomatu Czytelnicy będą 
informowani e-mailem lub sms-em generowanym automatycznie. 



7. Termin odbioru z Książkomatu wynosi 2 dni kalendarzowe od momentu wysłania 
powiadomienia. W przypadku nieodebrania zbiorów w terminie, zostaną usunięte  
z Książkomatu, a rezerwacja zostanie anulowana. 

8. Zwrot zbiorów bibliotecznych, zarejestrowany przez Książkomat, będzie widoczny  
na Wirtualnym Koncie Czytelnika po wyjęciu zawartości skrytki i weryfikacji przez 
Bibliotekarza. 

9. W przypadku nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych naliczenie opłaty 
następuje w dniu rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie 
włożenia do Książkomatu.  

10. Awaria Książkomatu lub brak wolnych skrytek nie zwalnia z obowiązku terminowego 
zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. 

 


