
  

 

Obowiązuje od 1.10.2015r. 

Regulamin Biblioteki 

Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach 

 

I. Postanowienia ogólne 

 § 1 

Regulamin określa zasady  udostępniania zbiorów stanowiących własność ZPSB. 

§ 2 

1. Prawo do korzystania z biblioteki mają: 

a. studenci i słuchacze studiów podyplomowych ZPSB 

b. uczestnicy kursów organizowanych przez Wydział,  

c. pracownicy Uczelni, 

d. inne osoby, związane z instytucjami, z którymi Uczelnia ma zawarte porozumienie o 

współpracy.  

2. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych odbywa się za okazaniem legitymacji studenckiej lub 

dokumentu tożsamości. 

3. Warunkiem korzystania z wypożyczalni jest założenie konta bibliotecznego, co jednocześnie 

zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Biblioteki. 

 

 

II. Korzystanie z zasobów Biblioteki 

§ 3 

1. Obsługa procesu wypożyczania odbywa się z wykorzystaniem bibliotecznego elektronicznego 

systemu  informatycznego, w którym każdy zapisany w systemie użytkownik posiada indywidualne 

konto dostępowe. 

2. Prawo do korzystania ze zbiorów wypożyczalni (w tym z zasobów Biblioteki Cyfrowej ZPSB) mają 

osoby, które posiadają aktywne konto dostępowe.  

3. Informacji na temat możliwości uzyskania indywidualnego konta użytkownika udziela pracownik 

Biblioteki. Informacje dostępne są na również na stronie internetowej Wydziału, w zakładce: 

Biblioteka. 

4. Korzystanie z biblioteki i jej zasobów możliwe jest po zapoznaniu się z materiałami, które są 

udostępniane w ramach Szkolenia bibliotecznego w serwisie Platforma Wiedzy. 

§ 4 

1. Użytkownicy mają obowiązek: 

a.  szanować wypożyczone materiały biblioteczne i chronić je przed utratą lub zniszczeniem, 

http://platformawiedzy.zpsb.szczecin.pl/


  

 

b. dokonywać w terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub legalizować 

przedłużenie okresu wypożyczenia, 

c.  rozliczyć się z Biblioteką poprzez zwrot wypożyczonych materiałów, uiszczenie ewentualnych 

opłat lub spełnienie obowiązków, o których mowa w § 6.  

§ 5 

1. Ustala się następujące limity i okresy wypożyczeń: pięć książek na dwa miesiące. 

2. Przed upływem okresu wypożyczenia użytkownik zobowiązany jest do zwrotu książek lub ich 

prolongaty pod warunkiem, że nie ma rezerwacji ze strony innych użytkowników. 

3. Użytkownicy nie przestrzegający terminu zwrotu wypożyczonych książek nie mogą korzystać z 

następnych wypożyczeń do czasu uregulowania swoich zobowiązań wobec Biblioteki. 

§ 6 

1. W przypadku zwrotu książki po terminie lub jej przetrzymaniu czytelnik zobowiązany jest do 

poniesienia kary finansowej w wysokości 0,30 zł za każdy dzień, płatnej na konto Wydziału.  

2. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki użytkownik zobowiązany jest 

odkupić egzemplarz tego samego wydania . 

3. Jeżeli odkupienie utraconej książki jest niemożliwe – użytkownik zobowiązany jest wpłacić      3-

krotną wartość książki. 

§ 7 

Studenci i słuchacze ZPSB odchodzący z Uczelni oraz pracownicy rozwiązujący  umowę o pracę 

zobowiązani są do przedłożenia w wypożyczalni karty obiegowej w celu potwierdzenia uregulowania 

wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki. 

§ 8 

Skargi i wnioski dotyczące działalności Biblioteki wnosi się do Rektora Uczelni. 

 

 

 

 

      Regulamin zatwierdził: 

 


