
Zarządzenie nr 2/2022  

Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego                                        

  z dnia 1 października 2022 roku  

 

w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego 

I. Przepisy ogólne 

Na terenie Biblioteki UG obowiązują  zasady porządku publicznego, współżycia społecznego i 

kultury osobistej przyjęte w miejscach publicznych. 

Bibliotekarze i pracownicy Straży Uniwersyteckiej mają prawo zwracać uwagę użytkownikom 

naruszającym niniejsze przepisy, Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersytetu 

Gdańskiego lub inne obowiązujące przepisy, a w uzasadnionych wypadkach odmawiać im 

prawa przebywania na terenie Biblioteki lub nakazać opuszczenie obiektów Biblioteki UG. 

 

II. Użytkowników obowiązuje: 

1. Stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa oraz Regulaminów i Zarządzeń 

Dyrektora BUG. 

2. Zachowanie ciszy na terenie Biblioteki  w miejscach do tego wyznaczonych oraz 

nieprzeszkadzanie  innym użytkownikom obiektu. 

3. Wyłączenie sygnałów dźwiękowych w telefonach komórkowych i innych urządzeniach 

elektronicznych na terenie całej Biblioteki. 

4. Staranne obchodzenie się ze zbiorami i sprzętem Biblioteki. 

5. Pozostawienie w szatni lub szafkach samoobsługowych wszelkich toreb i teczek bez 

względu na wymiary w przypadku korzystania z czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych. 

 

III. Zabronione jest: 

1. Zachowanie uciążliwe dla innych użytkowników, prowadzenie głośnych rozmów oraz 

głośne korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.  

2. Niszczenie lub korzystanie w sposób zagrażający uszkodzeniu ze zbiorów i sprzętu 

znajdującego się w budynku Biblioteki i poza nim. 

3. Wnoszenie na teren Biblioteki przedmiotów niebezpiecznych, substancji i cieczy 

niebezpiecznych lub których posiadanie jest prawem zabronione. 

4. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych gmachu (także jego wnętrz), poza 

zdjęciami pamiątkowymi do użytku prywatnego, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody 

Dyrektora BUG. 

5. Palenie tytoniu i papierosów elektronicznych, spożywanie alkoholu i przyjmowanie 

środków odurzających. 

6. Wchodzenie do Biblioteki osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków 

odurzających lub nieprzestrzegających zasad higieny osobistej. 

7. Wchodzenie na teren Biblioteki przez gości przebywających w budynku w godzinach jej 

zamknięcia bez uzyskania zgody Dyrektora BUG. 



8. Wnoszenie żywności na teren czytelni. 

9. Pozostawianie bez opieki mienia osobistego (Biblioteka nie bierze za nie 

odpowiedzialności). 

10. Wynoszenie z Biblioteki zbiorów bibliotecznych bez uprzedniego zarejestrowania ich w 

systemie bibliotecznym. 

 

IV. Możliwe jest: 

1. Wnoszenie teczek, plecaków, toreb, za wyjątkiem walizek i toreb podróżnych. 

2. Wnoszenie napojów w zamkniętych kubkach, termosach lub innych zamkniętych 

pojemnikach. 

3. Spożywanie posiłków w holu Biblioteki Głównej na I piętrze (okolice barku i wypożyczalni) 

oraz w sali 1.22. 

4. Wchodzenie na teren Biblioteki w okryciach wierzchnich. 

 

V. Uprawnienia bibliotekarzy i Straży Uniwersyteckiej 

1. Pracownicy Biblioteki mają prawo do zwracania uwagi użytkownikom, którzy nie 

przestrzegają zasad porządkowych, a w uzasadnionych przypadkach do zgłaszania naruszenia 

tych zasad Straży Uniwersyteckiej. 

2. Straż Uniwersytecka ma prawo: 

a. Udzielania pouczeń oraz informowania o konieczności opuszczenia Biblioteki. 

b. W uzasadnionych przypadkach żądania okazania dokumentu tożsamości celem 

potwierdzenia danych osobowych lub identyfikacji osoby. 

c. Do działań wynikających z Zarządzenia nr 7/K/18 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z 

dnia 9 października 2018 roku w sprawie Regulaminu wewnętrznej służby porządkowej 

Uniwersytetu Gdańskiego „Straż Uniwersytecka”. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor BUG może czasowo zawiesić obowiązywanie 

zapisów Przepisów porządkowych. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami stosuje się  powszechnie 

obowiązujące akty normatywne, postanowienia Statutu UG i inne wewnętrzne akty prawne. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie traci moc obowiązującą Zarządzenie 

nr 3 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie 

przepisów porządkowych w Bibliotece Głównej UG. 

 

                                                                                                                               Dyrektor 

                                                                                                      Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 

                                                                                                                             Roman Tabisz 


