
Z a r z ą d z e n i e  Nr 4/2018 
 

Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej 
im. Henryka Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk 
z dnia 7 marca 2018 r. 

 
w sprawie: 

 

zmiany w Regulaminie Biblioteki IFJ PAN wprowadzonym Zarządzeniem 
Dyrektora nr 10/2014 z dnia 27 marca 2014 r.  

Na podstawie art. 52 i 54 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1869 z późn. zmianami), §10 ust.2 Statutu Instytutu Fizyki Jądrowej im. 
Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ustalam, co następuje:  
 

§1 
W Regulaminie Biblioteki IFJ PAN wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora nr 10/2014 
z dnia 27 marca 2014 r. w punkcie IV: „Regulamin udostępniania zbiorów. Przepisy dla 
korzystających z wypożyczeń” §23 otrzymuje brzmienie:  
 

1. Prawo do wypożyczania dzieł na zewnątrz posiadają: 
− pracownicy i doktoranci Instytutu Fizyki Jądrowej PAN po założeniu przez 

pracownika Biblioteki konta czytelnika oraz po otrzymaniu karty bibliotecznej,  
− inne biblioteki i instytucje na podstawie „wypożyczeń międzybibliotecznych”. 

2. Karta biblioteczna wydawana jest bezpłatnie, na okres zatrudnienia lub trwania studiów 
doktoranckich. 

3. Zagubienie karty bibliotecznej należy bez zwłoki zgłosić bibliotekarzowi. Za 
wystawienie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 10,00 PLN. 

4. Do czasu powiadomienia o zagubieniu karty, osoba uprawniona do używania karty, 
odpowiada za wypożyczone przy jej użyciu materiały zgodnie z regulaminem. 

5. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów 
statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie 
z Ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

§2 
Zmianie ulega załącznik nr 4 do Regulaminu Biblioteki IFJ PAN: „Formularz rejestracyjny 
użytkownika Biblioteki IFJ PAN” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 
§3 

Pozostałe zapisy Regulaminu Biblioteki IFJ PAN nie ulegają zmianie.  
 

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

Dyrektor 
Instytut Fizyki Jądrowej 

im. H. Niewodniczańskiego 
Polskiej Akademii Nauk 

 

Prof. dr hab. Marek Jeżabek  



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 4/2018 

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Regulaminu 
Biblioteki IFJ PAN 

 Formularz rejestracyjny użytkownika BIBLIOTEKI  IFJ PAN 

Imię i nazwisko ............................................................................. 

Zakład, komórka organizacyjna/  
adres do korespondencji w przypadku 
doktorantów 

............................................................................. 

Telefon służbowy ............................................................................. 

Adres e-mail 

Pracownik/Doktorant ............................................................................. * 

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE INDYWIDUALNEGO KONTA W SYSTEMIE 
BIBLIOTECZNYM 

Hasło musi spełniać następujące wymagania minimalne: 
1. mieć długość co najmniej 6 znaków
2. zawierać znaki będące kombinacją małych i wielkich liter oraz cyfr

Hasło pierwszego logowania do 
 indywidualnego konta czytelnika 
w elektronicznym systemie  
bibliotecznym:  

Serwerem systemu bibliotecznego PATRON jest komputer library.ifj.edu.pl, adres internetowy 
http://library.ifj.edu.pl:8080/Opac4/ 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Biblioteki Instytutu Fizyki 
Jądrowej PAN w Krakowie oraz, że zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego Regulaminu 
oraz do stosowania się do wskazówek dyżurującego bibliotekarza. 

Potwierdzam odbiór karty bibliotecznej nr…………………… 

................................................................... 
. 

Data i podpis użytkownika 

Uwaga! Administratorzy systemu bibliotecznego nigdy nie proszą o przesyłanie haseł e-mailem, ani o 
podawanie jakichkolwiek danych personalnych przez Internet. Wszelkie takie prośby są próbami oszustwa i 

wyłudzenia. 

http://library.ifj.edu.pl:8080/Opac4/
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