
Załącznik 1 do Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Wrocławskiej 

L. p. Typ użytkownika Dokumenty wymagane przy zapisie Ważność konta 

Liczba wypożyczanych 

książek w Bibliotekach 

Politechniki Wrocławskiej 

Dokumenty wymagane przy 

wypożyczaniu 
Okres wypożyczenia1 

1 Studenci I i II stopnia PWr 
Ważna legitymacja elektroniczna i karta 

zobowiązań 

Na okres trwania 

studiów 
10 Ważna legitymacja elektroniczna 6 miesięcy 

2 Studenci III stopnia PWr 
Ważna legitymacja elektroniczna i karta 

zobowiązań 

Na okres trwania 

studiów 
10 Ważna legitymacja elektroniczna 1 rok 

3 Pracownicy PWr 
Dokument tożsamości, Elektroniczna 

Karta Pracownicza 

Na okres zawarty 

w umowie 
202 

Ważna Elektroniczna Karta 

Pracownicza 

1 rok, ale nie dłużej niż na 

okres ważności konta 

4 Uczniowie ZSA PWr 

Ważne legitymacje szkolne (papierowa 

i elektroniczna) oraz formularz zapisu 

ucznia podpisany przez rodzica lub 

opiekuna prawnego3 

Na okres trwania 

nauki4 
10 

Ważna elektroniczna legitymacja 

szkolna 

6 miesięcy – zbiory ZSA;  

1 miesiąc – zbiory z 

pozostałych bibliotek 

5 
Studenci studiów 

podyplomowych PWr 
Dokument tożsamości oraz indeks 

Na okres trwania 

studiów 
10 

Karta biblioteczna i dokument 

tożsamości 
6 miesięcy 

6 

Studenci innych uczelni 

odbywających część studiów 

na PWr 

Dokument tożsamości oraz skierowanie  

z wydziału przyjmującego studenta 

Na okres trwania 

studiów 
5 

Karta biblioteczna i dokument 

tożsamości 
3 miesiące 

7 

Studenci I, II i III stopnia 

innych publicznych szkół 

wyższych we Wrocławiu 

Dokument tożsamości oraz karta 

zobowiązań 
1 rok 5 

Karta biblioteczna i dokument 

tożsamości 
3 miesiące 

8 

Pracownicy innych 

publicznych szkół wyższych 

we Wrocławiu 

Dokument tożsamości oraz 

zaświadczenie o zatrudnieniu 
1 rok 3 

Karta biblioteczna i dokument 

tożsamości 
1 miesiąc 

9 
Emerytowani pracownicy 

i renciści PWr 

Dokument tożsamości oraz legitymację 

emeryta lub rencisty 
1 rok 3 

Karta biblioteczna i dokument 

tożsamości 
1 miesiąc 

10 Inni użytkownicy Dokument tożsamości 1 rok 0 Nie dotyczy Nie dotyczy 

 

                                                           
1 Wyjątek stanowi Wypożyczalnia i Czytelnia Beletrystyczna, gdzie wszystkim uprawnionym użytkownikom książki wypożyczane są na okres 1 miesiąca. 
2 Wyjątek stanowi Wypożyczalnia i Czytelnia Beletrystyczna, gdzie możliwe jest wypożyczanie 10 książek. 
3 Rodzic/opiekun prawny podpisując formularz zapisu ucznia, bierze odpowiedzialność za materiały biblioteczne wypożyczone przez swoje dziecko oraz zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu 

udostępniania zbiorów i świadczenia usług w Bibliotekach Politechniki Wrocławskiej oraz Regulaminu Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. 
4 Dla uczniów ostatnich klas (gimnazjum i liceum) do 15 czerwca (w roku ukończenia szkoły). 


