
Załącznik Nr 1  
DO ZARZĄDZENIA  NR 22/2011 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej,  

w sprawie: zasad zamieszczania reklam na stronie 
 internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej  

                   w Jaworznie   
 

 
 
 
 

 REGULAMIN  
ZAMIESZCZANIA REKLAM NA STRONIE INTERNETOWEJ  

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAWORZNIE 
 

 
Rozdział I. Przepisy ogólne. 

 
 

§ 1 
1. Definicje 

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe sformułowania należy je rozumieć w sposób 
zdefiniowany poniżej. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – rozumie się przez to samorządową instytucję kultury działającą 
na terenie miasta Jaworzna, wpisaną do Księgi Rejestrowej instytucji kultury w Jaworznie pod numerem 2/92,   
z siedzibą przy ul. Rynek Główny 17,   NIP:632-17-91-020,  REGON:000284411, prowadząca serwis 
www.biblioteka.jaw.pl. 
Biblioteka – rozumie się przez to Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie. 
Dyrektor – rozumie się przez to Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. 
Regulamin – jest to niniejszy regulamin zamieszczania reklam na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jaworznie. 
Serwis – strona internetowa zarządzana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie,  
Reklama – określona pod względem technicznym forma płatnego przekazu reklamowego zamieszczonego 
w serwisie www.biblioteka.jaw.pl 
Full Banner -  banner reklamowy,  graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie na stronie 468 
x 60 px, zatwierdzony przez MBP w Jaworznie. 
Square Banner – banner reklamowy, graficzny prostokąt reklamowy, umieszczony pionowo w prawej 
kolumnie strony 125 x125 px, zatwierdzonego przez MBP w Jaworznie. 
Reklamodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej zlecająca zamieszczenie reklamy w Serwisie www.biblioteka.jaw.pl oraz akceptująca warunki 
regulaminu. 
Emisja –  jednorazowe wyświetlenie reklamy, ściśle według zasad obowiązujących w regulaminie. 
Zlecenie – umowa, której przedmiotem jest emisja reklamy na stronie serwisu www.biblioteka.jaw.pl ; 
potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie oznacza 
zawarcie umowy. 
Cennik – jest to cennik reklam w www.biblioteka.jaw.pl, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu. 
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§ 2 
 

Wyłączenie odpowiedzialności 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych na 
stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl 
 

§ 3 
 

Odmowa i wstrzymanie emisji 
 

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji 
reklam bez podania przyczyny, w szczególności gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że treści 
reklamy są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób 
trzecich albo dobre obyczaje. 

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy 
reklamowej oraz wyświetlania reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter, styl serwisu 
www.biblioteka.jaw.pl, albo wizerunek lub renomę Biblioteki. 

3. Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publiczna w Jaworznie zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania 
o zawartości reklam umieszczanych na stronie internetowej Biblioteki.  

 

 

Rozdział II. Warunki emisji reklam. 

 
§ 4 

 
Zlecenia 

 

1. Emisja reklamy dokonywana jest na podstawie złożonego w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie pisemnego zlecenia zawierającego wszelkie informacje niezbędne do zawarcia umowy 
o świadczenie usług reklamowych na stronie serwisu www.biblioteka.jaw.pl, opieczętowanego i 
podpisanego przez osobę upoważnioną przez reklamodawcę do zawierania tego rodzaju umów. 

 

2. Warunki realizacji zlecenia. 

1)  Zlecenie jest realizowane na następujących zasadach : 

a) Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć formularz zlecenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie najpóźniej w terminie 14 dni roboczych przed datą pierwszej emisji reklamy, 

b) Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie pisemnie potwierdza przyjęcie zlecenia do realizacji w ciągu 
2 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia zlecenia przez reklamodawcę, 

c) Reklamodawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów reklamowych 
najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą pierwszej emisji reklamy, 

d) Reklamodawca zobowiązany jest do dokonania płatności za zamówione reklamy na zasadach 
określonych w § 5, zgodnych z cennikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

2) Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć materiały reklamowe z dokładnym opisem 
zawierającym : 

a) nazwę zleceniodawcy (reklamodawcy) 

b) numer zamówienia 

c) dostarczone materiały reklamowe powinny być przygotowane przez reklamodawców według 
następującej specyfikacji : 
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Rodzaj Rozmiar Pojemność Format Nośnik 

Banner (Full 
Banner) 

468 x 60 px max. 40 kB GIF, JPEG, JPG, 
PNG 

e-mail, CD-ROM, 
pendrive 

Banner (Square 
Button) 

125 x 125 px max. 40 kB GIF, JPEG, JPG, 
PNG 

e-mail, CD-ROM, 
pendrive 

 

3) W przypadku reklam zawierających treści autorstwa osób trzecich, Reklamodawca zobowiązany 
jest każdorazowo dołączyć do zlecenia oświadczenie, że przysługują mu wszystkie niezbędne 
autorskie prawa majątkowe do dostarczonych materiałów reklamowych, pozwalające na ich 
wykorzystanie w reklamie.  

4) Reklamodawca zobowiązuje się zaspokoić wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich 
w związku z naruszeniem ich praw poprzez emisję reklam skierowane w stosunku do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaworznie i w tym zakresie zwolnić Bibliotekę od odpowiedzialności za te 
naruszenia. Reklamodawca zobowiązuje się również do pokrycia szkody, którą Miejska Biblioteka 
Publiczna w Jaworznie mogłaby ponieść w rezultacie emisji reklamy na stronie internetowej 
 www.biblioteka.jaw.pl 

 

 

3. Zastrzeżenia 

1)  Wszelkie braki formalne i uchybienia w zleceniu oraz niedotrzymanie terminów dostarczenia zlecenia 
oraz materiałów reklamowych, a także niedotrzymanie terminu płatności za zamówione emisje 
reklamy zwalniają Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie z obowiązku realizacji zlecenia oraz 
ewentualnej odpowiedzialności jaka mogłaby powstać z tego tytułu. 

2)   Rezygnacja ze zlecenia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3) Rezygnacja ze zlecenia dostarczona nie później niż na 10 dni roboczych przed planowanym terminem 
pierwszej emisji nie powoduje obciążeń finansowych po stronie reklamodawcy 

4) Rezygnacja ze zlecenia dostarczona nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem 
pierwszej emisji powoduje obciążenie finansowe  reklamodawcy należnością w wysokości 50 % 
wartości brutto zlecenia. 

5) Rezygnacja ze zlecenia dostarczona Bibliotece po terminie pierwszej emisji powoduje obciążenie 
finansowe reklamodawcy należnością w wysokości 100 % wartości brutto zlecenia. 

6) W przypadku rezygnacji z części zlecenia przed datą pierwszej emisji reklamy stosuje się przepisy 
określone w pkt.  2-5 odpowiednio do części zlecenia objętego rezygnacją. 

7) Zmiany w zamówieniu, nie mające wpływu na daty, liczbę i miejsce emisji reklamy Reklamodawca 
zobowiązany jest dostarczyć na piśmie najpóźniej 5 dni roboczych przed datą pierwszej emisji 
reklamy. 

8) W przypadku nie dotrzymania terminu zgłoszenia zmian w zleceniu Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jaworznie nie ponosi odpowiedzialności za skutki emisji reklamy w wersji pierwotnej. Jednocześnie 
Reklamodawca zostaje obciążony pełnymi kosztami realizacji zlecenia, o ile nie zrezygnuje ze 
zlecenia w trybie wyżej określonym. 

9) Niedotrzymanie przez Reklamodawcę terminu dostarczenia materiałów reklamowych określonych 
w ust. 2, pkt. 1-2 lub ich niezgodność z warunkami technicznymi określonymi w Regulaminie, 
powoduje niezamieszczenie zamówionej reklamy oraz obciążenie reklamodawcy kosztami 
przewidzianymi w przypadku rezygnacji ze zlecenia. 

10) Materiały reklamowe nie spełniające warunków technicznych określonych w § 4 ust. 2 pkt. 2 nie będą 
przyjmowane do emisji. 
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Rozdział III. Warunki płatności. 
 

§ 5 
 

Formy płatności i termin zapłaty 

      

1. Za zamówioną emisję reklamy na stronie głównej serwisu Biblioteki Reklamodawca zobowiązany jest  
dokonać płatności na podstawie wystawionej przez Miejską Bibliotekę  Publiczną w Jaworznie faktury 
VAT  gotówką w kasie Biblioteki lub przelewem bankowym na konto Biblioteki, w terminie określonym 
na dokumencie sprzedaży. Nr rachunku bankowego Biblioteki: 87 1060 0076 0000 3200 0081 2387. 

2. Za dokonaną uważa się wyłącznie płatność potwierdzoną wewnętrznym dowodem księgowym 
Biblioteki lub pisemnym dowodem dokonania przelewu, opatrzonym pieczątką banku lub 
potwierdzoną uznaniem rachunku bankowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. 

3. Niedotrzymanie przez Reklamodawcę terminu płatności określonego w ust. 1 jest równoznaczne   

z rezygnacją ze zlecenia na zasadach określonych w § 4 ust. 3, pkt. 6. 
 

§ 6 
 

Cennik 

 

Ceny za zamieszczenie reklamy w serwisie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie ustala się według 
cennika obowiązującego w dniu złożenia zlecenia reklamowego, stanowiącego załącznik nr 1 regulaminu. 
Ceny zawarte w cenniku są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.  

 

 

Rozdział IV. Reklamacje. 

 
§ 7 

 
1.  Forma reklamacji 

1) Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zlecenia reklamowego wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2) Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad lub usterek zamieszczonej reklamy w stosunku 
do złożonego zamówienia.  

3) Wstępnej oceny reklamacji oraz jej zasadności dokonuje   Kierownik Działu Informatyczno-Technicznego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie 

4) Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Biblioteka po konsultacjach z Reklamodawcą, zobowiązana jest 
sprostować wady i usterki reklamy, poprzez jej ponowne zamieszczenie w serwisie w terminie wspólnie 
uzgodnionym przez strony, chyba że strony ustalą inną formę usunięcia uchybienia.   

 

    2.   Termin zgłoszenia reklamacji. 

1)  Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 4 dni od daty pierwszego zamieszczenia reklamy. Reklamacje  

     zgłoszone po tym terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ust. 1  pkt.1-2 nie będą  

     rozpatrywane, co powoduje :  

a) utratę przez Reklamodawcę prawa do reklamacji zakwestionowanej emisji oraz kolejnych 
dotkniętych usterką emisji tego samego materiału, 

b) zwolnienie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie z wszelkiej odpowiedzialności, która 
mogłaby powstać w wyniku dalszej emisji tego samego, dotkniętego usterkę materiału. 

 

 



 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe. 
 

§ 8 

 
1.   Zastosowanie przepisów  

1) Umowy o zamieszczenie reklam w serwisie zawarte na podstawie regulaminu podlegają prawu 
polskiemu.  

2)  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy  
            Kodeksu Cywilnego. 

 

2.  Zmiana regulaminu 

1) Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2) Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w cenniku 
bez obowiązku odrębnego powiadamiania o tym fakcie każdego z reklamodawców. 

3) Zmiana warunków zamieszczania reklam określonych w regulaminie oraz zmiana cen w cenniku nie 
dotyczy zleceń, za które uiszczono pełną cenę stosownie do pkt. 8-10 regulaminu. 

 

3.  Wejście w życie 

      Regulamin wchodzi w życie z dniem  8 września 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  
Do Regulaminu zamieszczania reklam  

na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Jaworznie, stanowiącego Załącznik Nr 1 do   

ZARZĄDZENIA  NR …/2011 
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

 
Cennik zamieszczania reklam na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie 

 

 

Zamieszczenie reklamy graficznej  na witrynie 
internetowej MBP w Jaworznie 

Kwota za 1 dzień emisji reklamy (netto) /PLN 

Full Banner - graficzny prostokąt reklamowy 
umieszczony centralnie na stronie o wymiarach 468 x 
60 px, i  wadze do 40 kB 

13,70 

Square Button - graficzny prostokąt reklamowy 
umieszczony pionowo w prawej kolumnie strony o 
wymiarach 125 x 125 px, i  wadze do 40 kB 
 

10,20 

 


