
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2017  

Dyrektora BCK z dnia 16.01.2017 
 

Regulamin korzystania z Wypożyczalni w Bibliotece Publicznej  

BCK Gminy Wejherowo 
 

Rozdział I 

Prawo do korzystania z Biblioteki 

 

§1  

1. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny i regulowane jest przez ustawę 

o bibliotekach oraz niniejszy regulamin. 

2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest 

bezpłatne. 

  §2 

1. Z materiałów bibliotecznych mogą korzystać osoby, które:  

a. Są pełnoletnie. 

b. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z materiałów i usług bibliotecznych po uprzednim 

wypełnieniu i podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniej części 

formularza zapisu. 

 

§3 

1. Zapis do Biblioteki odbywa się poprzez: 

a. Zapoznanie się z Regulaminem Bibliotecznym. 

b. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i jego własnoręczne podpisanie. Złożenie 

podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu Biblioteki 

oraz na przetwarzanie danych osobowych do wewnętrznych celów statystycznych i dla 

dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone materiały biblioteczne.  

c. Okazanie dowodu osobistego, lub w wypadku osób niepełnoletnich legitymacji szkolnej.  

d. Uiszczenie opłaty w wysokości 1 zł za wydanie karty bibliotecznej – Karta do 

kultury. W przypadku wydania duplikatu Karty do Kultury w wyniku zgubienia lub 

zniszczenia opłata ponowna wynosi 5 zł. 

2. Z chwilą podpisania karty zapisu wypożyczający przyjmuje na siebie pełną 

odpowiedzialność za stan techniczny i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów. Za 

osoby niepełnoletnie odpowiedzialność tę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

3. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekarza o każdej zmianie miejsca 

zamieszkania lub pobytu w możliwie najkrótszym czasie. 

 

Rozdział II  

Udostępnianie zbiorów 

§4 

1. W celu wypożyczenia zbiorów czytelnik zobowiązany jest przedstawić swoją kartę 

biblioteczną lub, w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający jego tożsamość.  

2. Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia zbiorów osobie nie posiadającej karty 

bibliotecznej ani innego dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.  

 

§5 

3. W jednej placówce na jedno konto można wypożyczyć do: 

a. 5 książek (dla osób powyżej 55 roku życia, limit ten można zwiększyć do 7). 

b. 2 komiksy.  

c. 2 czasopisma. 

d. 2 audiobooki/filmy DVD. 

4. Łączna ilość wypożyczanych zbiorów nie może przekraczać 10 pozycji.  

5. Poszczególne typy zbiorów wypożyczane są na okres:  



a. 30 dni - książki i wydawnictwa komiksowe  

b. 30 dni - audiobooki 

c. 14 dni - czasopisma i filmy DVD.  

6. Poza bibliotekę nie wypożycza się książek z księgozbioru podręcznego.  

7. Na prośbę czytelnika pracownik biblioteki może dokonać rezerwacji na aktualnie 

wypożyczone pozycje. 

8. Czytelnik może samodzielnie Internetowo zamówić dla siebie pozycję korzystając ze 

swojego konta czytelniczego w systemie PATRON. 

 

§6 

1. Użytkownik może przedłużyć czas wypożyczenia, o ile na wypożyczoną przez niego 

pozycję nie powstała już rezerwacja, lub nie cieszy się ona dużym zainteresowaniem.   

2. Bibliotekarz może odmówić dalszej prolongaty w momencie, jeśli na daną pozycję istnieje 

duże zainteresowanie wśród czytelników, lub została ona zarezerwowana.  

3. Książki można prolongować: 

a. Przez konto czytelnika w systemie Patron – jeden raz 

b. Przy biurku bibliotekarza, z filii z której zostały wypożyczone 

c. Poprzez e-mail: wyp.bol@bckgw.pl (dla filii nr 1 w Bolszewie), oraz 

wyp.gos@bckgw.pl (dla filii nr 3 w Gościcinie).  

d. Nie ma możliwości przedłużania terminu zwrotu książek telefonicznie. 

4. Okres przedłużeń dla następujących zbiorów wynosi: 

a. Książki i wydawnictwa komiksowe - do 30 dni. 

b. CD, DVD będące dodatkiem do książki - do 30 dni. 

c. Czasopisma - 14 dni. 

d. Audiobooki i filmy DVD - do 30 dni. 

 

§7 

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Wszelkie zauważone 

uszkodzenia i defekty wypożyczanych pozycji należy niezwłocznie zgłosić po ich 

zauważeniu. 

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych 

odpowiada czytelnik.  

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się Kartą 

do Kultury przez osoby nieuprawnione - do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej 

właściciela 

 

Rozdział III 

Zwrot wypożyczonych pozycji 

§8 

1. Zbiory należy zwrócić do placówki, z której zostały one wypożyczone. 

2. Za nieterminowy zwrot książek Biblioteka pobiera opłatę w wysokości:  

a. Książki, wydawnictwa komiksowe lub czasopisma - 0.10 groszy za każdy dzień 

zwłoki. 

b. Dokumenty multimedialne - 0,50 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Za wysłanie upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości kosztów pocztowych.  

4. Przy naliczaniu kary nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna. 

5. Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów poza wyznaczone terminy powoduje 

zablokowanie możliwości dalszych wypożyczeń oraz korzystania z dostępu do Internetu do 

czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki. 

6. Jeżeli czytelnik, pomimo wysyłanych upomnień, odmawia zwrotu przetrzymanych pozycji 

lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka ma prawo dochodzić swoich praw na drodze 

sądowej.   

 



 

Rozdział IV 

Zgubienie lub zniszczenie wypożyczonych zbiorów 

§9 

1. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w ich doborze itp.  

2. Użytkownik, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany 

jest odkupić Bibliotece te same pozycje lub, w porozumieniu z pracownikiem 

Biblioteki,  inne materiały o co najmniej identycznej wartości. 

3. Wysokość opłaty poniesionej przez czytelnika w wyniku zniszczenia/zagubienia książki 

wynosi równowartość tej książki w danym momencie.  

4. W przypadku uiszczenia opłaty z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik dostaje 

pokwitowanie jako potwierdzenie otrzymania zapłaty przez bibliotekarza. 

5. W przypadku nieuiszczenia opłaty za zniszczoną/zagubioną pozycję i braku przez czytelnika 

chęci do jej odkupienia Biblioteka ma prawo zablokować konto czytelnika. Skutkuje to 

brakiem możliwości dalszych wypożyczeń oraz korzystania z dostępu do Internetu do czasu 

uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki. 

 

Rozdział V 

Konta czytelnika 

§10 

1. Kasowanie konta czytelnika następuje po 5 latach, gdy czytelnik nie wypożyczył żadnej 

pozycji książkowej. 

Rozdział VI 

Nierespektowanie regulaminu – konsekwencje 

§11 

1. W Wypożyczalni obowiązuje zachowanie ciszy i porządku. Bibliotekarz może odmówić 

obsługi użytkownika, który jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków 

odurzających, zachowuje się głośno i agresywnie.   

2. Czytelnicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z biblioteki jeżeli: 

a. Nie przestrzegają zasad wyrażonych w niniejszym regulaminach biblioteki, 

b. Nie respektują norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach publicznych w 

sposób uwłaczający godności osobistej pracowników  

i użytkowników biblioteki.  

c. Swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych 

użytkowników oraz pracowników biblioteki. 

3. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do 

korzystania z usług Biblioteki. 

4. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury w Gościcinie. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia ogólne  

§12 

1. Uwagi i życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy mogą 

zgłaszać Dyrektorowi Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. 

2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji bibliotekarza do Dyrektora 

Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r. 

 


