
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI 

 
I  PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI  

 
1.Prawo do korzystania z wypożyczalni mają : nauczyciele, pracownicy  oświaty, nauki, kultury, studenci 

wszystkich uczelni zameldowani na stałe w Starachowicach lub okolicznych gminach.  

     

2.Przy zapisie zgłaszający się powinien : 

a)okazać dowód osobisty, student dodatkowo legitymację studencką; 

b)podpisać zobowiązanie o przestrzeganiu Regulaminu oraz złożyć oświadczenie zgody na przetwarzanie 

jego danych osobowych w celu ochrony zbiorów bibliotecznych ; 

c)wpłacić kwotę w wysokości 10 zł, będącą opłatą za usługi informacyjne i bibliograficzne;  

d)otrzymać pokwitowanie wpłaty na druku KP;  

e)otrzymać imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych; karty 

bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie.  

      

3.Czytelnik ma obowiązek zgłosić w wypożyczalni zmianę nazwiska, adresu, miejsca pracy, numeru 

telefonu. 

 
II  WYPOŻYCZANIE  KSIĄŻEK  

  
1.Czytelnik wypożycza książki za okazaniem karty bibliotecznej potwierdzając wypożyczenie podpisem 

nas karcie czytelnika. Nie wypożycza się książek na legitymacje innych osób, z wyjątkiem tych, które 

mają pisemne upoważnienie właściciela karty.  

 

2.Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres 2 miesięcy.  

 Czytelnicy, którzy piszą prace: licencjackie, magisterskie itp. mogą jednorazowo wypożyczyć 8 książek 

na okres 2 miesięcy.                                                                                                                                                             

Na wniosek czytelnika bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek, o ile nie ma 

na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.  

 

3.Na  życzenie czytelnika biblioteka sprowadza potrzebne pozycje książkowe z innych bibliotek w kraju. 

Odsyłanie książek odbywa się na koszt czytelnika. Książki te udostępniane są wyłącznie w czytelni 

biblioteki. 

 

4.Instytucjom naukowym i oświatowym wypożycza się książki na rewers zbiorowy, opatrzony pieczęcią 

instytucji i podpisany przez dyrektora lub kierownika placówki. 

 

III  PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK  

      
1.Czytelnik powinien wykazać zrozumienie dla potrzeb innych czytelników, nie  przetrzymywać książek, 

zwracać je w ustalonym terminie. 

      

2.Czytelnik, który nie zwraca w terminie wypożyczonych książek, otrzymuje pisemne lub telefoniczne 

upomnienia, wszystkie na jego koszt. 

 

3.Za nieterminowy zwrot książek pobierane są opłaty w wysokości :  

 

 0,10 zł za każdy dzień zwłoki za każdy wolumin; 

 2,50 zł za jedno upomnienie pisemne; 

 1 zł., za jedno upomnienie telefoniczne.  

 



4.Za długotrwałe przetrzymywanie książek biblioteka może odmówić czasowego prawa korzystania z 

wypożyczalni.   

       

IV  POSZANOWANIE KSIĄŻEK  
 
1.Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki. 

 

2.Obowiązkiem czytelnika jest zwrócenie uwagi na stan książki przed jej wypożyczeniem i zgłoszenie 

ewentualnych braków dyżurującemu bibliotekarzowi.   

 

V ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻKI  

 
1.W razie zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik jest zobowiązany:  

- odkupić identyczny egzemplarz lub 

- dokonać naprawy w zakładzie introligatorskim lub 

- dostarczyć inny egzemplarz znajdujący się w sprzedaży poszukiwany przez bibliotekę lub 

zapłacić odszkodowanie za zagubiony lub zniszczony egzemplarz (wysokość opłaty reguluje Komisja ds. 

Wyceny). 

 

VI  DANE OSOBOWE CZYTELNIKÓW  

    
1.Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie do Biblioteki jest Dyrektor 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 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, 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. Czytelnik podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. 

 

VII  PPZEPISY KOŃCOWE 

 
1.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może zostać pozbawiony korzystania 

z wypożyczalni. 

 

Podstawa prawna :  

 

1.Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach  

2.Ustawa z 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 1997, Nr 106 1998 ).            

 

 
Regulamin obowiązuje od 01 lutego 2013 r. 

 

 



 

 
      


