
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr 9/2022 

Dyrektora Biblioteki im. Marii  

Skłodowskiej-Curie w Policach  

z dnia 02.06.2022 r.   
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 

BIBLIOTEKI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH 

 

Ilekroć w tekście mowa jest o regulaminie oznacza to Regulamin korzystania ze zbiorów 

bibliotecznych Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.  

Ilekroć w tekście mowa jest o bibliotece oznacza to Bibliotekę im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Policach - wszystkie jej działy (Wypożyczalnia Główna, Oddział dla Dzieci, Dział 

Regionalny) i filie (Filia Nova i Filia Naukowa). 

Ilekroć w tekście mowa jest o zbiorach bibliotecznych lub zbiorach oznacza to dokumenty 

zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, 

niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści: dokumenty graficzne, dźwiękowe, 

wizualne, audiowizualne i elektroniczne np. książki, audiobooki, zbiory specjalne (płyty CD) 

i elektroniczne. 
 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki jest ogólnodostępne i odbywa się według 

zasad określonych niniejszym Regulaminem. 

2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za: 

 niezwrócenie w terminie wypożyczonych zbiorów bibliotecznych, 

 uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie zbiorów bibliotecznych, 

 usługi kserograficzne, wydruki komputerowe. 

3. Ze zbiorów Biblioteki w Wypożyczalni Głównej mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 

rok życia, a w Filii Naukowej - 13 rok życia. 

4. Aby zostać czytelnikiem Biblioteki osoba zobowiązana jest do: 

 okazania dowodu osobistego / legitymacji szkolnej, 

 wypełnienia karty zobowiązania,  

 poświadczenia podpisem prawidłowości danych i zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem oraz szczegółowym Regulaminem obowiązującym w danym dziale lub 

filii, 

 w przypadku osób niepełnoletnich kartę zobowiązania podpisuje rodzic lub opiekun 

prawny, który również ponosi odpowiedzialność za niepełnoletniego czytelnika, 

 obcokrajowcy zapisywani są na podstawie karty pobytu lub dokumentu 

paszportowego. 

5. Czytelnik, w chwili uzyskania pełnoletności zobowiązany jest do samodzielnego 

wypełnienia karty zobowiązania. 

6. Biblioteka oferuje usługę zdalnego zapisu, który uprawnia do korzystania z usług 

rezerwacji i zamówień. Wypożyczenie materiałów może nastąpić dopiero po wypełnieniu 

i podpisaniu karty zobowiązania w Bibliotece. 

7. Podanie przez czytelnika danych kontaktowych, w szczególności adresu poczty 

elektronicznej i numeru telefonu nie jest obligatoryjne, ale ułatwi kontakt i umożliwi 

korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru. 

9. Dane osobowe czytelników gromadzone i przechowywane w Bibliotece są chronione 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r., 



poz. 1781) i mogą być wykorzystywane do ich przetwarzania przy realizacji zadań 

statutowych Biblioteki, a w szczególności przy udostępnianiu zbiorów, egzekwowania 

zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, dochodzeniu ewentualnych roszczeń 

finansowych związanych z wypożyczonymi zbiorami, wykonywaniu obowiązków 

statystycznych, marketingu bezpośrednim usług i produktów Biblioteki, organizacji 

konkursów. 

10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści, a zwłaszcza ich 

poprawienia, uzupełnienia i uaktualnienia. 
 

§ 2 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW 

1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie ważnej legitymacji 

bibliotecznej, którą należy okazać przy każdym wypożyczeniu. 

2.  W celu otrzymania legitymacji bibliotecznej należy: 

 zapoznać się z Regulaminem Biblioteki, 

 wypełnić i podpisać zobowiązanie zawierające dane osobowe wraz z adresem 

zamieszkania i numerem PESEL. Biblioteka wypełnia obowiązek ochrony zbiorów 

bibliotecznych wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. 

U. 2019 r., poz. 1479), a numer PESEL to jedyny niezmienny identyfikator obywateli RP. 

Numer PESEL będzie wykorzystany w momencie gdy użytkownik nie wywiąże się ze 

swoich zobowiązań, a Biblioteka będzie chciała odzyskać należności i dochodzić 

swoich roszczeń, 

 okazać dowód osobisty / legitymacje szkolną w celu zapisania się do Biblioteki. 

3. Czytelnik małoletni (pomiędzy 13, a 18 rokiem życia) może być zapisany do Biblioteki i 

otrzymać legitymację biblioteczną na podstawie legitymacji szkolnej. Zgodnie z 

kodeksem cywilnym małoletni nabywa już ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych. Osoba z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych może bez zgody 

przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie 

zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. 

4. Czytelnik niepełnoletni (do 13 roku życia) może być zapisany do Biblioteki i otrzymać 

legitymację biblioteczną na podstawie dowodu osobistego rodzica lub opiekuna 

prawnego, który poręcza za dziecko zobowiązanie własnoręcznym podpisem.  

5. Legitymacja biblioteczna wydawana jest bezpłatnie i ważna jest do odwołania. 

6. Czytelnik, którego dane osobowe ulegną zmianie, powinien niezwłocznie poinformować 

o tym Bibliotekę. 

7. Zagubienie legitymacji bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece, co uchroni 

właściciela legitymacji bibliotecznej przed ponoszeniem konsekwencji za jej użytkowanie 

przez osobę nieuprawnioną. 

8. Legitymacji bibliotecznej nie wolno udostępniać innym osobom. 

9. Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać:  

 osoby, które nie są zapisane do Biblioteki, 

 osoby, które nie uregulowały wszelkich należności wobec Biblioteki (zwrot materiałów 

bibliotecznych, uregulowanie kary za przetrzymanie materiałów bibliotecznych), 

 osoby, pozbawione prawa korzystania ze zbiorów bibliotecznych decyzją Dyrektora 

Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach, 

 osoby, które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelnikom i dezorganizują pracę 

Biblioteki. 
 

 

 

 

http://www.infor.pl/prawo/encyklopedia-prawa/z/272024,Zdolnosc-do-czynnosci-prawnych.html


§ 3  

WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH NA ZEWNĄTRZ 

1. Warunkiem wypożyczenia książek, zbiorów specjalnych i czasopism poza Bibliotekę jest 

okazanie legitymacji bibliotecznej. 

2. Czytelnik może maksymalnie (z jednego działu lub filii) wypożyczyć: 

 5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, 

 6 egzemplarzy czasopisma oprócz aktualnego numeru; maksymalnie można 

wypożyczyć 3 egzemplarze jednego tytułu czasopisma na okres nie dłuższy niż 1 

miesiąc, 

 4  płyty  CD  na  okres  1  miesiąca,  nowo  zapisanym  słuchaczom  przez okres 3 

miesięcy wypożyczane są jednorazowo 2 płyty CD, 

 2 tytuły książki mówionej /niezależnie na jakim nośniku/ na okres 1 miesiąca. 

3. Czytelnik Biblioteki może wypożyczyć tylko jeden egzemplarz książki o tym samym tytule. 

4. Biblioteka umożliwia zamówienia i rezerwacje zbiorów bibliotecznych. Zamówienia lub 

rezerwacje można zgłosić osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub poprzez 

logowanie w katalogu elektronicznym. 

5. Zarezerwowane materiały należy odebrać w terminie do 14 dni od dnia przekazania 

przez Bibliotekę informacji o możliwości odbioru. Po upływie terminu odbioru zamówione 

zbiory mogą zostać udostępnione innym czytelnikom. 

6. Termin zwrotu wypożyczonej pozycji może zostać dwukrotnie przedłużony o kolejny okres 

wypożyczenia, jeżeli nie ma na nią zamówienia ze strony innych czytelników Biblioteki. 

Prośba o prolongatę może zostać zgłoszona osobiście lub telefonicznie. Czytelnik ma 

możliwość samodzielnej prolongaty w systemie elektronicznym. Prośbę o prolongatę 

należy zgłosić najpóźniej w dniu przewidywanego terminu zwrotu wypożyczonej pozycji. 

7. Wypożyczenie zarejestrowane w systemie komputerowym stanowi dowód wypożyczenia 

zbiorów bibliotecznych w Bibliotece. 
 

§ 4  

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH NA MIEJSCU 

1. Czytelnicy zobowiązani są do: 

 podania bibliotekarzowi swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w celu 

zarejestrowania ich do zeszytu odwiedzin, natomiast użytkownik składa podpis pod 

wpisem, 

 zgłoszenia bibliotekarzowi faktu wniesienia do czytelni książek i innych materiałów 

własnych.  

2. W czytelni obowiązuje cisza oraz bezwzględny zakaz: 

 wynoszenia udostępnianych materiałów poza czytelnię, 

 wnoszenia posiłków i napojów, 

 korzystania z telefonów komórkowych. 

3. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i stanowisk 

komputerowych z dostępem do Internetu. 

4. Księgozbiór podręczny czytelni znajdujący się w Bibliotece udostępniany jest przez 

bibliotekarza po złożeniu ustnego zamówienia. Księgozbiór podręczny nie podlega 

wypożyczeniu na zewnątrz.  

5. Czytelnicy mogą korzystać z czasopism bezpośrednio na zasadzie samoobsługi. 

Równocześnie można korzystać tylko z trzech egzemplarzy czasopism bieżących. 

Czasopisma po wykorzystaniu należy odłożyć na regał. 

6. Z własnego sprzętu (laptopa) czytelnik może korzystać w czytelni za wiedzą i zgodą 

bibliotekarza i w wyznaczonym przez niego miejscu. 

7. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi. 



§ 5 

WYPOŻYCZENIA WEEKENDOWE (DOTYCZY FILII NAUKOWEJ) 

1. Ze względu na szczególne potrzeby osób uczących się wprowadza się możliwość 

wypożyczania wybranych książek z księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących na 

czas zamknięcia Biblioteki do jej ponownego otwarcia (tj. po weekendzie, lub  po dniu 

świątecznym). Po książkę lub czasopismo należy się zgłosić nie wcześniej niż 30 minut 

przed zamknięciem Biblioteki. Zwrot ma nastąpić w pierwszy dzień następujący po dniu 

wolnym, przed godziną otwarcia Biblioteki tj. przed godziną 10:00. 

2. Czytelnik zainteresowany taką formą korzystania ze zbiorów powinien być zapisany w 

Bibliotece. Jeśli Czytelnik nie jest zapisany w Bibliotece winien wypełnić i podpisać 

zobowiązanie oraz zapoznać się z Regulaminem Biblioteki. 

3. Każdy czytelnik w ramach tzw. wypożyczeń weekendowych może wypożyczyć 

jednorazowo do 3 książek z Biblioteki wpłacając kaucję zwrotną w wysokości 10 zł za 

egzemplarz. Zwrot kaucji następuje po oddaniu wypożyczonych książek. 

4. Każdy czytelnik w ramach tzw. wypożyczeń weekendowych może wypożyczyć  

jednorazowo do 3 tytułów czasopisma bieżącego z Biblioteki. Za wypożyczenie 

czasopism bieżących Biblioteka nie pobiera kaucji. 

5. W chwili wypożyczenia książek lub czasopism Czytelnik wypełnia rewers, po jednym 

rewersie na każdą książkę lub czasopismo.  

6. W razie niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonej książki lub czasopisma Czytelnik 

traci prawo do takiej formy wypożyczeń. 

7. Za każdy dzień zwłoki z wpłaconej kaucji odliczana jest kwota w wysokości 2 zł. Po pięciu 

dniach roboczych kwota kaucji zostaje wpłacona do Kasy Biblioteki i przechodzi na rzecz 

Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach. 
 

§ 6  

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE (DOTYCZY FILII NAUKOWEJ) 

1. Za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej Czytelnik może zamówić książki z 

innych bibliotek wypełniając rewers z danymi personalnymi (nazwisko, imię, adres, 

telefon).  

2. Wszelkie materiały otrzymywane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych 

udostępniane są jedynie na miejscu, w czytelni Biblioteki.  

3. Czytelnik nie pokrywa kosztów przesyłki pocztowej zamówionych przez siebie zbiorów 

bibliotecznych. 
 

§ 7  

POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych mu 

zbiorów bibliotecznych. 

2. Zabrania się niszczenia udostępnionych zbiorów bibliotecznych, w tym podkreślania 

tekstu i nanoszenia uwag na marginesach. 

3. Czytelnik w chwili wypożyczania lub udostępniania zbiorów bibliotecznych winien zwrócić 

uwagę na ich stan. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić 

bibliotekarzowi. 

4. Za uszkodzenie zbiorów bibliotecznych Czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość 

ustala Kierownik Biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia.   
 

§ 8  

SANKCJE  REGULAMINOWE 

1. Za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych ponad ustalony termin pobiera się opłatę w 



wysokości 0,07 zł od każdej książki, zbioru specjalnego lub czasopisma – za każdy 

rozpoczęty dzień ponad termin zwrotu.  

2. Czytelnik jest zobowiązany zwrócić zbiory biblioteczne w terminie niezależnie od tego, czy 

otrzymał upomnienie. Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania czytelnikowi o 

przekroczonym terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów. Pisemne upomnienia oraz 

powiadomienia i upomnienia generowane automatycznie przez system biblioteczny 

mają wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny, a ich brak nie stanowi podstawy 

do obniżenia wysokości opłaty za przetrzymanie zbiorów. 

3. Po upływie ustalonego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych kara naliczana jest 

automatycznie. 

4. Po upływie ustalonego terminu zwrotu książki, zbioru specjalnego lub czasopisma 

określonego w § 3 podpunkt 2-4, Biblioteka wysyła do Czytelnika pierwsze upomnienie 

zwykłe. W  przypadku niezgłoszenia się czytelnika zostaje wysłane upomnienie drugie 

zwykłe. Ostatnie trzecie upomnienie wysyła się listem poleconym. Pierwsze upomnienie 

zwykłe może zostać zastąpione upomnieniem telefonicznym. Czytelnik pokrywa koszty 

wysyłanych upomnień w wysokości obowiązujących aktualnie taryf pocztowych i 

telekomunikacyjnych. 

5. Jeżeli wypożyczone zbiory nie zostaną zwrócone, Biblioteka może dochodzić swoich 

roszczeń na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. 

6. W przypadkach uzasadnionych interesami Czytelnika należności pieniężne mogą zostać 

umorzone w całości lub w części przez Dyrektora Biblioteki na podstawie wniosku. Wnioski 

można składać w sekretariacie Biblioteki, przy ul. Wojska Polskiego 15 w godzinach od 

9:00 do 14:00 lub przesłać pocztą. 

7. Czytelnik, a w przypadku osób nieletnich także opiekun prawny Czytelnika, który nie 

zwrócił zbiorów bibliotecznych lub nie uregulował opłaty za ich przetrzymanie, nie ma 

prawa do korzystania ze zbiorów i usług w żadnym dziale i filii do momentu uregulowania 

zobowiązań wobec Biblioteki. Zablokowana zostaje również możliwość zamówień i 

rezerwacji. 

8. Na wszelkie opłaty pobierane od Czytelników Biblioteka wystawia pokwitowanie – druk 

KP. 

9. Biblioteka umożliwia dokonanie opłaty bezgotówkowej na zainstalowanym terminalu. 
 

§ 9  

ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 

1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych 

odpowiada Czytelnik. Dotyczy to również dołączonych do nich dodatków (płyty CD, 

przeźrocza itp.). 

2. Czytelnik winien za zagubione, zniszczone lub uszkodzone zbiory biblioteczne odkupić 

takie same egzemplarze. 

3. Jeżeli odkupienie takiego samego tytułu nie jest możliwe bądź Biblioteka musi ponieść 

niezbędne wydatki w celu usunięcia uszkodzenia zwróconego egzemplarza, Czytelnik jest 

zobowiązany do zapłacenia odszkodowania, którego wysokość ustala Kierownik 

Biblioteki w zależności od stopnia zniszczenia, przewidywanych kosztów  naprawy oraz 

aktualnej wartości książki na rynku. 

4. Zamiast zagubionej lub zniszczonej książki, Czytelnik może za zgodą bibliotekarza 

dostarczyć inną książkę przydatną dla Biblioteki, wydaną nie wcześniej niż 2 lata przed 

rokiem bieżącym, w którym sprawa jest załatwiana. 

5. Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu z dzieła wielotomowego Czytelnik nie 

jest w stanie dostarczyć brakującego tomu ponosi koszty zakupu całego dzieła, przy 

czym czytelnik nie nabywa prawa do pozostałych tomów. 



§ 10  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany w niniejszym Regulaminie podawane są czytelnikom do wiadomości poprzez ich 

umieszczenie we wszystkich działach i filiach Biblioteki oraz zamieszczenie na stronie 

internetowej www.biblioteka.police.pl. Po upływie 30 dni od podania informacji o 

zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.  

2. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Biblioteki Czytelnicy mogą wpisywać do 

„Książki skarg i wniosków”, która znajduje się w Bibliotece. Ponadto w sprawie skarg i 

wniosków przyjmuje Czytelników Dyrektor Biblioteki, ul. Wojska Polskiego 15, w każdy 

pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12:00 do 14:00.   

3. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas Bibliotekę lub ograniczyć zakres 

jej pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub 

innych ważnych przyczyn. 

4. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w 

szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z 

Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. W takim przypadku 

przysługuje Czytelnikowi prawo odwołania się do organizatora Biblioteki.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 czerwca 2022 r. 
 


