
załącznik nr 1 do  Zarządzenia nr 39/2019 
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy   

z dnia 6 grudnia 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczenia usługi „omnis, omnia, ubique” 

w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

 

 
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI „omnis, omnia, ubique” 

PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY 

  
1. Regulamin określa zasady korzystania z pilotażowej usługi „omnis, omnia, ubique”. 

Usługa jest dostępna dla Czytelników w okresie od dnia 9 grudnia 2019 r. do dnia 31 
stycznia 2020 r. 
 

2. Usługa „omnis, omnia, ubique”  umożliwia: 

 oddanie wypożyczonych pozycji w dowolnej placówce bibliotecznej na 
Bemowie, 

 odbieranie zamówień i rezerwacji z różnych placówek w jednej, najbardziej 
dogodnej lokalizacyjnie dla Czytelnika. 

  
3. Pozycje wypożyczone w placówkach bibliotecznych Biblioteki Publicznej w Dzielnicy 

Bemowo m. st. Warszawy mogą być oddane w dowolnej placówce tej Biblioteki. Usługa 
ta nie dotyczy pozycji wypożyczanych za kaucją oraz gier planszowych. Muszą one 
zostać zwrócone w placówce, w której nastąpiło wypożyczenie. 

 
4. Pozycje zamawianie lub rezerwowane przez Czytelników mogą być odebrane przez 

nich w dowolnej placówce Biblioteki. Czytelnik zalogowany na swoje konto 
biblioteczne,  zamawiając lub rezerwując pozycje, ma możliwość wybrania placówki 
bibliotecznej do której zostaną przewiezione. Bibliotekarz również może ustawić na 
życzenie Czytelnika stałą placówkę odbioru. Do niej będą przewożone wszystkie 
zamówione lub zarezerwowane przez Czytelnika pozycje.  
 

5. Po zamówieniu pozycji nie będzie możliwości zmiany wybranego punktu odbioru. 
 

6. W ramach usługi można zamawiać lub rezerwować książki, filmy, audiobooki (książki 
mówione) oraz płyty audio. Usługa nie obejmuje gier planszowych.  
 

7. Warunkiem korzystania z usługi odbierania zamówień i rezerwacji w wybranej 
placówce, jest posiadanie przez Czytelnika aktywnego konta bibliotecznego i brak 
zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.  Niezbędne jest również aktywowanie 
powiadamiania poprzez sms lub za pomocą wiadomości e-mail.  

 
8. Biblioteka informuje Czytelnika o oczekujących materiałach bibliotecznych i terminie 

ich odbioru. 
 

9. Nieodebranie jednej lub więcej pozycji, które zostały przewiezione do wskazanego 
przez Czytelnika punktu odbioru skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 5 zł. 

 
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w 
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. 


