
 

REGULAMIN 
WYPOŻYCZALNI  ZBIORÓW  PBW  W  KIELCACH 

FILIA  W  JĘDRZEJOWIE 
 
 
 
§ 1.  PRAWO  I  WARUNKI  KORZYSTANIA  Z  WYPOŻYCZALNI ZBIORÓW 

 
1. Prawo korzystania z wypożyczalni mają pełnoletni mieszkańcy powiatu 

jędrzejowskiego. 
Pierwszeństwo w korzystaniu z wypożyczalni przysługuje nauczycielom. 

2. Przy zapisie do wypożyczalni czytelnicy przedkładają dowód osobisty. 
3. Czytelnik ma prawo otrzymać legitymację biblioteczną. 
 

§ 2.  WYPOŻYCZANIE  KSIĄŻEK 
 
1. Po książki czytelnik zgłasza się osobiście. 
2. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres 2 miesięcy. 
3. Książki wydane przed 1945 r.  są udostępniane tylko w czytelni. 
4. Czasopism nie wypożyczamy. 

 
§ 3.  PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK 

 
1. Czytelnik powinien zwracać książki w ustalonym terminie. 
2. Kierownictwo Biblioteki może odmówić czasowo prawa korzystania 

z wypożyczalni  czytelnikowi, który przetrzymuje książki. 
Za przetrzymywanie książek grozi kara pieniężna – 1,00 zł/1 książka/1 
miesiąc. 
Czytelnik, który otrzymał upomnienie ma obowiązek zwrotu poniesionych 
przez bibliotekę opłat pocztowych. 

3. Za długotrwałe przetrzymywanie książek Biblioteka może wystąpić na drogę   
sądową. 

 
§ 4.  ZAGUBIENIE,  ZNISZCZENIE  LUB  USZKODZENIE  KSIĄŻKI   

 
1. Zagubienie lub zniszczenie książki czytelnik zgłasza bibliotekarzowi.  
      Dalszy tryb postępowania oraz opłatę pieniężną  ustala Komisja ds. Wyceny. 
 
2. Do czasu uregulowania zobowiązań wynikających z zagubienia lub 

zniszczenia książki czytelnik nie może wypożyczać.          
 
 



§ 5.  DANE OSOBOWE CZYTELNIKÓW 

1. Administratorem danych osobowych czytelników jest  Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, ul. Jana Pawła II 5,  25-025 Kielce. 

2. Celem zbierania danych osobowych  jest umożliwienie korzystania z 
usług Biblioteki, w tym: udostępniania materiałów bibliotecznych na 
miejscu, wypożyczania książek do domu, korzystania z różnych źródeł 
informacji, umożliwienie dochodzenia należności przewidzianych 
regulaminem, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych. 

3. Dane osobowe podlegają ochronie  i nie będą wykorzystywane i 
udostępniane w celach innych niż wymienione wyżej. 

4. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich 
poprawiania na warunkach określonych prawem. 

5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, co jest niezbędne do 
nabycia prawa do korzystania z usług Biblioteki.  

 
 
§ 6.  PRZEPISY KOŃCOWE   

 
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na 

podstawie decyzji kierownictwa Biblioteki pozbawiony prawa korzystania 
z wypożyczalni. 

2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem prawo do decyzji 
przysługuje       Kierownictwu Biblioteki. 

3. Na kwoty wpłacane przez czytelników Biblioteka wydaje pokwitowania 
 

 
Regulamin obowiązuje od 01.09.2015 r.  
 
Podstawa prawna : 
1. Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. 
2. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 1997, Nr 106 1998)   
3. Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, 

poz. 883  ze zm. ) 

 
 

 


