
REGULAMIN   WYPOŻYCZALNI    

DLA   DOROSŁYCH  

oraz   

DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY 
 

Biblioteki  Publicznej  Gminy  Złotów  

im. ks. dra Bolesława Domańskiego 

z  siedzibą  w  Radawnicy 

 

 
§ 1 

ZASADY  REJESTRACJI  W  BIBLIOTECE 

1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Złotów. Zezwala się również 

na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych osobom zamieszkałym poza terenem Gminy Złotów. 

 

2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne. 

 

3. Warunkiem korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest rejestracja w Bibliotece przez 

dobrowolne podanie  danych do wypełnienia karty zobowiązania, poprzez okazanie dowodu 

tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego dane osobowe. Bibliotekarz wypełnia 

kartę zobowiązania w systemie bibliotecznym SOWA. Następnie po wydrukowaniu                            

i sprawdzeniu danych, czytelnik podpisuje zobowiązanie własnoręcznym podpisem. 

Potwierdza zawarte w nim dane, tym samym stwierdza zapoznanie się z Regulaminem 

Wypożyczalni oraz z Klauzulą Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, która 

zawarta  jest na karcie zobowiązania. Z Klauzulą Informacyjną  każdy czytelnik jest 

zobowiązany się zapoznać podpisując kartę zobowiązania.  

 

4. Rejestracji nowego czytelnika można dokonać w każdym dniu roboczym Biblioteki. 

 

5. Rejestracja dokonywana jest na karcie zobowiązania, która jest przechowywana                                   

i przetwarzana w formie papierowej i elektronicznej w Bibliotece przez okres trzech lat. Gdy 

w ciągu tych trzech lat czytelnik nie zarejestruje się w Bibliotece, karty ulegają zniszczeniu 

zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

 

6. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową rejestracji w Bibliotece. 

 

7. W przypadku osób nieletnich, poświadczenie za wypełnienie zobowiązań  w stosunku do 

Biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu, składają rodzice lub prawni opiekunowie 

nieletniego czytelnika, własnoręcznym podpisem na karcie zobowiązania.  

 

§ 2 

OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                         



o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE.L.2016.119.1) zwanego dalej „RODO” oraz na 

podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000), zwanej danej „UODO”. 

 

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest na karcie 

zobowiązania.  

 

3. Dane osobowe czytelnika przetwarzane i przechowywane są zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Polityce Bezpieczeństwa i Instrukcji Kancelaryjnej Biblioteki. 

 

§ 3 

SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  KORZYSTANIA  ZE  ZBIORÓW  BIBLIOTECZNYCH  

 

1. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Wolny dostęp do półek oznacza możliwość 

samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych i katalogu prowadzonego przez 

Bibliotekę. 

UWAGA! Torbę lub plecak należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza. 

 

2. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze 

literatury, uczy korzystania z katalogu, wydawnictw informacyjnych. 

 

3. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie do 10 książek i do 5 czasopism.                          

W szczególnych okolicznościach na prośbę czytelnika, bibliotekarz  może wypożyczyć więcej 

książek i czasopism. Czasopisma czytelnik może wypożyczyć na 5 dni. Książki czytelnik może 

wypożyczyć na 35 dni. Czytelnik jest zobowiązany oddać książki i czasopisma w terminie. 

Czytelnik może jednocześnie przedłużyć (prolongować) termin wypożyczenia książek                             

o kolejne 35 dni, a czasopism o kolejne 5 dni. Czytelnik może to zrobić za pomocą swojego 

komputera online, telefonicznie lub osobiście  w bibliotece. Nie ma możliwości przedłużenia 

terminu zwrotu książek, na które jest kolejka. W przypadku, gdy na książkę jest kolejka, 

uprasza się wypożyczającego o szybszy zwrot książek.     

 

4.  Dzieci w wieku szkolnym mogą wypożyczyć do 5 książek.                         

 

5. Wypożyczenia i zwroty zbiorów bibliotecznych rejestrowane są przez bibliotekarza na 

komputerze w systemie SOWA. 

 

§ 4 

ODPOWIEDZIALNOŚC  ZA  ZNISZCZENIE/ZAGUBIENIE   

KSIĄŻKI 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i innych zbiorów bibliotecznych 

będących własnością Biblioteki. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej 

wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenie należy zgłosić bibliotekarzowi. 

 

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonej książki lub 

innych zbiorów bibliotecznych, odpowiada czytelnik.  

 

3. W przypadku zagubienia książki wypożyczonej, czytelnik zobowiązany jest do: 



a) samodzielnego odkupienia tego samego tytułu , autora książki lub inną książkę przydatną 

dla biblioteki wg  wskazań bibliotekarza 

b) zwrotu równowartości książki 

 

4. O formie rekompensaty za zniszczone lub zagubione zbiory biblioteczne decyduje Dyrektor 

Biblioteki i upoważniony przez Dyrektora bibliotekarz – dotyczy Filii. 

 

5. Czytelnikom którzy nie rozliczają się z wypożyczonych książek w terminie określonym                        

w niniejszym Regulaminie wysyłane jest upomnienie listowne. Czytelnik pokrywa wszystkie 

koszty przygotowania i wysłania upomnienia, wg kwot ustalonych w Załączniku Nr 1 do 

Regulaminu. 

 

6. W przypadku bezskuteczności wysyłania upomnień, Biblioteka ma prawo do 

wyegzekwowania – w granicach przepisów prawa – zwrotu książki lub jej równowartości 

pieniężnej powiększonej o koszty poniesione z tytułu wyegzekwowania zwrotu książki,                     

w tym wynajęcia firmy windykacyjnej , egzekwującej zadłużenia.  

 

7. Za nieterminowy zwrot książek, Biblioteka może nakładać kary pieniężne, zgodnie                             

z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 5 

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  CZYTELNIKA 

1. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania oraz                     

o zmianie innych danych osobowych w celu naniesienia korekty w  zobowiązaniu.  

 

2. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać                              

z Wypożyczalni. 

 

3. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków. 

 

4. Obowiązki czytelnika wynikają z zapisów w niniejszym Regulaminie: szanowanie zbiorów 

bibliotecznych, terminowe oddawanie książek i innych materiałów wypożyczonych                               

z  Biblioteki, odpowiedzialność za zniszczone lub zagubione zbiory. 

 

5 Prawem każdego czytelnika w Bibliotece jest prawo uczestniczenia w gromadzeniu  zbiorów 

bibliotecznych. 

 

 

§ 6 

WYPOŻYCZENIA  MIĘDZYBLIBLIOTECZNE 

1. Na prośbę czytelnika, Biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek w ramach 

wypożyczeń międzybibliotecznych. 

 

2. Czytelnik zamawiający daną książkę ponosi koszty przesyłki pocztowej, zarówno przysłania, 

jak i odesłania książki. 

 

 



 

 

§ 7 

KOŃCOWE  UWAGI 

1. Czytelnik który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo,                      

a w szczególnych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. 

Decyzje w takim przypadku podejmuje Dyrektor Biblioteki, a w przypadku Filii – bibliotekarz 

pracujący w Filii. 

Od decyzji tej, czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Biblioteki. 

 

2. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem od 

ogólnie przyjętych norm. 

 

3. Skargi i wnioski czytelnicy mogą składać do  Dyrektora Biblioteki. 

 

4. Regulamin podlega wywieszeniu w siedzibie Biblioteki oraz w Filiach bibliotecznych                      

w Kleszczynie i w Świętej. 

 

5. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z zapisami Regulaminu przy rejestracji                            

w Bibliotece. Składając podpis na karcie zobowiązania, czytelnik akceptuje warunki 

Regulaminu. Nie podpisanie prze czytelnika karty zobowiązania, skutkuje odmową ze strony 

bibliotekarza, możliwości korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radawnica, dnia 15.09.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do Regulaminu wypożyczalni  

dla dorosłych oraz  

dla dzieci i młodzieży  

BPG Złotów  

z siedzibą w Radawnicy 

 

 

 

 

§ 1 

 

ODPŁATNOŚC  ZA  ZOBOWIĄZANIA  CZYTELNICZE 

 

1. Za przetrzymanie książki ponad termin określony w niniejszym  Regulaminie, Biblioteka 

pobiera opłatę w kwocie 1,00 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc. 

 

2. Od czytelnika do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książki, pobierana 

jest opłata (koszt przygotowania i wysyłki upomnienia) w wysokości 5,00 zł. 

 

3. W przypadku braku zwrotu książki w wpłaty, wysyłane jest kolejne upomnienie, wartość 

zobowiązania finansowego wobec Biblioteki jest sumowana. 

 

4. Jeżeli czytelnik mimo wysłanego upomnienia przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub 

uiszczenia zobowiązania finansowego wobec Biblioteki, wówczas Biblioteka dochodzi swych 

roszczeń zgodnie w przepisami prawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


