
Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku Dyrektora Biblioteki 

Publicznej w Dzielnicy Ochota w sprawie zamknięcia placówek bibliotecznych     w 

okresie od 22.03.2021 r. do 25.04.2021 r. z powodu pandemii Covid-19 
 

Na podstawie § 1. ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie art. 46a 
i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. 
zm.1) oraz na podstawie  art. 17  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194.) 
ustalam co następuje: 
 

§ 1 

W dniach od 22 marca 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r. wprowadza się w Bibliotece 

Publicznej w Dzielnicy Ochota  m.st. Warszawy zakaz udostępniania zbiorów 

czytelnikom i użytkownikom wewnątrz budynków oraz zakaz organizacji imprez 

kulturalno-oświatowych z udziałem publiczności. 

§ 2 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w wyjątkowych 

przypadkach,  może udostępniać zbiory w formie bezkontaktowej na zewnątrz 

budynków, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych, jeżeli budynek, w 

którym znajduje się biblioteka  posiada odpowiednie warunki. Decyzję w tej sprawie 

każdorazowo podejmuje kierownik filii bibliotecznej. 

 

§ 3 

Z uwagi na konieczność ograniczenia kontaktów bezpośrednich, w celu 

udostępnienia zbiorów w formie bezkontaktowej Czytelnik zobowiązany jest do 

złożenia zamówienia e-mailowo, telefonicznie lub przez Wirtualne Konto Czytelnika.  

Odbiór i zwrot zamówionych materiałów bibliotecznych odbędzie się po 

telefonicznym umówieniu terminu. Adresy, numery kontaktowe oraz aktualne godziny 

pracy filii bibliotecznych są dostępne na stronie internetowej www.bpochota.waw.pl 

 

§ 4 

Usługa „Książki na Telefon” działa z zachowaniem odpowiedniego reżimu 

sanitarnego. 

 

§ 5 

Za czas zamknięcia placówek opłaty za przetrzymanie zbiorów nie będą naliczane 

 

§ 6 

Dodatkowo zwrotów zbiorów można dokonywać całodobowo za pośrednictwem 

„Wrzutni Bibliotecznej” zlokalizowanej przy ul. Grójeckiej 77. 

 



§7 
Traci moc zarządzenie nr 09/2021 z dnia 09 kwietnia 2021 roku Dyrektora Biblioteki 

Publicznej w Dzielnicy Ochota w sprawie zamknięcia placówek bibliotecznych w 

okresie od 22.03.2021 r. do 18.04.2021 r. z powodu pandemii Covid-19. 

§8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

 


