
 

Zarządzenie nr 3/2019 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie 

z dnia 03.09.2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia 

jednego Regulaminu Korzystania z Materiałów i Usług Miejskiej Biblioteki  Publicznej  

w Sopocie. 

 

Na podstawie §5 ust. 1 i §6 ust. 2 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego 

w Sopocie nadanego uchwałą nr XXIII/314/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 23 listopada  

2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Wybickiego w 

Sopocie, zarządzam co następuje: 
 

 

§ 1 

W Regulaminie Korzystania z Materiałów i Usług Miejskiej Biblioteki  Publicznej im. Józefa 

Wybickiego wraz z filiami stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2018 z dnia 25 

maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednego Regulaminu Korzystania z Materiałów i Usług 

Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Sopocie, dalej zwane Zarządzeniem, zmienia się Rozdział IV 

Prawa i Obowiązki Użytkowników, Gości Biblioteki w ten sposób, że po punkcie 16 dodaje się 

punkty od 17 do 20 w następującym brzmieniu: 

”17.Dopuszcza się możliwość wchodzenia osoby pełnoletniej do biblioteki ze zwierzętami 

domowymi pod warunkami: 

a) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi 
oraz zwierząt, z uwzględnieniem następujących zasad: 

 pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec, z wyjątkiem psa 
asystującego osobie niepełnosprawnej z tym, że pies powinien być 
wyposażony w uprząż, a osoba niepełnosprawna powinna posiadać 
certyfikat potwierdzający status psa asystującego;  

 inne zwierzęta należy odpowiednio zabezpieczyć (np. gryzonie trzymać w 
odpowiednich pojemnikach); 

b) zwierząt nie wolno pozostawiać bez opieki; 
c) opiekunowie są zobowiązani niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia pozostawione 

przez zwierzęta; 
d) należy zapewnić, by zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia.  

18. Zabrania się wprowadzania na teren Biblioteki zwierząt, w szczególności psów, które 
zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt. 
19. Osoba wchodząca ze zwierzęciem ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone przez zwierzę bibliotece lub osobom trzecim i zobowiązana jest do pokrycia 

kosztów naprawy. 

20. Użytkownicy i Goście mogą być wyproszeni z Biblioteki przez pracownika w sytuacji 
gdy zwierzę będzie zachowywać się w sposób agresywny lub uciążliwy dla innych osób 

(np. przez zapach, hałas itp.).” 



 

W pozostałym zakresie Zarządzenie pozostaje bez zmian. 

 

§ 2 

 

1. Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem obowiązywać będą Czytelników i 

Gości Biblioteki 14 dni od zamieszczenia niniejszego zarządzenia na stronie: 

www.mbp.sopot.pl. 

2. Pracownicy Biblioteki zostaną poinformowani o zamieszczeniu na stronie internetowej 

Biblioteki zmian objętych niniejszym zarządzeniem drogą internetową. 

3. Z istotnych postanowień Regulaminu Korzystania z Materiałów i Usług Miejskiej 

Biblioteki  Publicznej im. Józefa Wybickiego wraz z filiami można tworzyć wyciągi. 

 

 

§ 3 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem § 2 ust. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mbp.sopot.pl/

