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REGULAMIN BIBLIOTEKI 

 WYŻSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZ ĄDZANIA 

W POZNANIU 

 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Zadaniem Biblioteki WSKiZ w Poznaniu jest współudział w organizowaniu pracy 

naukowej i dydaktycznej pracowników i studentów Uczelni poprzez: 

− gromadzenie i uzupełnianie zbiorów, zgodnie z potrzebami naukowo 

dydaktycznymi i organizacyjnymi WSKiZ 

− opracowanie zbiorów 

− magazynowanie i konserwację 

− udostępnianie zbiorów 

− świadczenie usług informacyjnych na rzecz wszystkich Czytelników. 

2. Użytkownicy są zobowiązani do poszanowania udostępnionych im materiałów 

bibliotecznych, pomieszczeń, wyposażenia – jako wspólnego dobra służącego 

obecnym i przyszłym użytkownikom. 

3. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne . 

4. Prawo korzystania z księgozbioru na miejscu  mają wszyscy zainteresowani, 

legitymujący się dowodem osobistym. 

5. Korzystający z Biblioteki są zobowiązani do zachowania ciszy i porządku. 

Niedozwolone jest palenie tytoniu i spożywanie posiłków, prowadzenie głośnych 

rozmów oraz rozmów przez telefon komórkowy. 

6. Biblioteka nie zapewnia wszystkim studentom wszystkich obowiązujących 

podręczników. 

CZYTELNIA 

1. Czytelnik może korzystać z całego księgozbioru (w tym podręcznego) Biblioteki, do 

którego ma wolny dostęp oraz z czasopism, wyłożonych na regałach.  

Po wykorzystaniu zwraca je bezpośrednio dyżurującemu bibliotekarzowi.  

Nigdy sam nie odkłada wykorzystanych materiałów na półki. 
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2. Osoba korzystająca ze zbiorów Czytelni, która nie jest ani pracownikiem,  

ani studentem WSKiZ, winna złożyć dyżurnemu bibliotekarzowi dowód tożsamości. 

3. Każdy Czytelnik korzystający na miejscu ze zgromadzonego przez Bibliotekę 

piśmiennictwa lub z materiałów własnych - zobowiązany jest dokonać wpisu  

do zeszytu odwiedzin. 

4. Osoby korzystające z księgozbioru Czytelni zobowiązane są ponadto do: 

− pozostawienia w szatni okrycia wierzchniego, toreb, teczek itp. 

− zgłoszenia bibliotekarzowi wnoszonych i wynoszonych książek, 

− zgłoszenia zauważonych braków i uszkodzeń w wykorzystywanych 

przez siebie wydawnictwach. 

5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w Czytelni okrycia 

wierzchnie i rzeczy osobiste. 

 

WYPOŻYCZALNIA – przepisy dotycz ące studentów 

1. Prawo wypożyczania materiałów bibliotecznych do domu mają studenci Wyższej 

Szkoły Komunikacji i Zarządzania. 

2. W celu uaktywnienia konta Czytelnik winien przedłożyć aktualna legitymacj ę 

studenck ą oraz wypełnione „Oświadczenie” (Załącznik nr 1),  

które poświadczone własnoręcznym podpisem jest potwierdzeniem przyjęcia do 

wiadomości postanowień Regulaminu Biblioteki WSKiZ, zobowiązaniem do jego 

przestrzegania oraz akceptacją stosowanego w Bibliotece systemu rejestracji 

wypożyczeń. Wszelkie zmiany danych wyszczególnionych w „Oświadczeniu” 

Czytelnik ma obowiązek zgłaszać. 

3. Kod kreskowy (= karta biblioteczna) jest dokumentem identyfikującym użytkownika. 

4. Właściciel kodu (= karty) jest odpowiedzialny za jego użycie. Przy korzystaniu  

z Wypożyczalni użytkownik każdorazowo przedstawia go bibliotekarzowi. 

5. Zagubienie kodu (= karty) należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni, w celu 

zablokowania konta. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za książki 

wypożyczone przez osobę nieuprawnioną do korzystania z kodu (= karty), której 

zaginięcie, kradzież (itp.) nie zostały zgłoszone w Wypożyczalni przez właściciela. 
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6. Kodu (= karty) nie wolno odstępować innym osobom. Przekroczenie tego przepisu 

pociąga za sobą pozbawienie prawa korzystania z Biblioteki,  

tak właściciela, jak i osobę nieprawnie z niego korzystającą. 

7. Konto w Wypożyczalni jest ważne przez cały czas trwania studiów, aż do ich 

zakończenia lub przerwania. 

8. Wypożyczeniom nie podlegają: 

− pozycje oznakowane białym paskiem 

− księgozbiór podręczny 

− księgozbiór językowy 

− czasopisma. 

8a. Bibliotekarz może – przed zamknięciem Biblioteki, wypożyczyć Czytelnikowi 

książkę z księgozbioru podręcznego, językowego lub oznaczoną białym paskiem – 

na jedną noc. Zwrot musi nastąpić najpóźniej do godziny 10.00 następnego dnia.  

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu takiego egzemplarza Czytelnik płaci 

karę pieniężną w wysokości 5.00 zł (pięć złotych) za każdy dzień zwłoki. 

9. Czytelnik wypożycza wydawnictwa osobiście i jest za nie odpowiedzialny.  

10. Jednocześnie można wypożyczyć do 4 ksi ążek na 1 miesi ąc. 

11. W przypadku zapotrzebowania na określoną pozycję Biblioteka może żądać zwrotu 

wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu  

lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu. 

12. Wolno wypożyczyć tylko (jeden) egzemplarz danej książki (tytułu). 

13. Czytelnik może złożyć zamówienie na książkę, która jest chwilowo wypożyczona. 

Zamawiający, ma obowiązek sprawdzać w Wypożyczalni,  

czy jego zamówienie zostało zrealizowane. W wypadku rezygnacji  

z zamówienia ma obowiązek zgłosić to, dyżurującemu bibliotekarzowi. Książki nie 

odebrane przez zamawiającego w ciągu 14 dni od daty rezerwacji, udostępnia się 

kolejnym zainteresowanym. 

14. Na prośbę Czytelnika (osobistą, telefoniczną, przez osobę trzecią) Wypożyczalnia 

może przesunąć ustalony termin zwrotu. Prośba o prolongatę winna być zgłoszona 

najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek. 

15. Maksymalny - łączny okres prolongaty wynosi 2 miesiące. 
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16. Wypożyczalnia nie przesuwa terminu zwrotu w przypadku, gdy: 

− na wypożyczoną książkę oczekuje inny Czytelnik 

− konto zostało zablokowane z powodu przetrzymywania książek lub 

nieuregulowania zaległości. 

17. Wszyscy użytkownicy, którzy przetrzymują wypożyczone materiały lub mają inne 

nie rozliczone zobowiązania wobec Biblioteki – pozbawieni są prawa dalszego 

korzystania z Wypożyczalni, do czasu uregulowania tych zaległości. 

18. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych książek, Biblioteka 

nalicza karę pieniężną w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zwłoki od każdego 

woluminu. 

19. W razie zagubienia wydawnictwa Czytelnik może: 

− zwrócić inny egzemplarz tego samego tytułu 

− przekazać inne wydawnictwo – wyznaczone przez Kierownika 

Biblioteki 

− wpłacić pięciokrotną wartość książki, ustaloną na podstawie księgi 

inwentarzowej. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wydawnictwa, Czytelnik ponosi koszty 

jego naprawy lub odkupuje je. 

20. Zlikwidowanie konta następuje przed otrzymaniem dyplomu lub świadectwa 

odejścia z Uczelni. W tym celu studenci WSKiZ (wszystkich trybów) muszą 

otrzymać na „Karcie Obiegowej” wydanej przez Dziekanat – pieczątkę 

stwierdzającą uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki WSKiZ oraz 

innych Bibliotek Poznania, z którymi zostały podpisane umowy dotyczące 

udostępniania ich księgozbiorów. W tym celu należy w Wypożyczalni WSKiZ 

przedłożyć legitymację studencką wraz z kartą biblioteczną. 

21. Osoby, które nie stosują się do treści niniejszego Regulaminu, mogą być na 

podstawie decyzji Kierownika Biblioteki pozbawione prawa do korzystania z jej 

zbiorów. Sprawy sporne rozstrzyga Kanclerz / Rektor. 

22. Szczegóły dotyczące funkcjonowania Biblioteki WSKiZ, których niniejszy Regulamin 

nie uwzględnia – ustala Kierownik Biblioteki. 
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WYPOŻYCZALNIA – przepisy dotycz ące pracowników WSKiZ 

1. Z Wypożyczalni mają prawo korzystać: 

− pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni 

− pracownicy administracji. 

2. Każdy użytkownik posiada dwa konta: 

− konto tradycyjne 

− konto elektroniczne. 

3. Warunkiem otwarcia konta dla wszystkich użytkowników wymienionych  

w pkt. 1 jest posiadanie karty identyfikacyjnej pracownika WSKiZ  

oraz własnoręczne podpisanie Deklaracji (Załącznik nr 2). Czytelnik potwierdza  

w ten sposób, że zapoznał się z Regulaminem, zobowiązuje się do jego 

przestrzegania oraz wyraża zgodę na rejestrację transakcji dokonywanych 

elektronicznie w programie ewidencji komputerowej.  

Po podpisaniu Deklaracji pracownik staje się pełnoprawnym Czytelnikiem Biblioteki 

WSKiZ. 

4. Za pośrednictwem Wypożyczalni udostępnia się książki przeznaczone  

do dłuższego wypożyczenia. Jednemu Czytelnikowi nie wypożycza się dwóch 

identycznych dzieł. 

5. Książki oznaczone białym paskiem, księgozbiór podręczny i językowy udostępnia 

się wyłącznie na miejscu. 

6. Pracownik może maksymalnie wypożyczyć do 4 woluminów na 3 miesi ące. 

Prolongaty dokonuje się na prośbę Czytelnika zgłoszoną osobiście  

w Wypożyczalni - przed upływem ustalonego terminu, jedynie wtedy, gdy dana 

pozycja nie została zamówiona przez innego Czytelnika (tak pracownika,  

jak studenta). Maksymalny okres prolongaty wynosi 2 miesiące. 

7. Bieżące (najnowsze) numery czasopism udostępnia się wyłącznie w Czytelni. 

Numery archiwalne wypożycza się na okres od 1 do 4 dni, bez możliwości 

prolongaty. 

8. Materiały audiowizualne udostępnia się jedynie celem bieżącego wykorzystania na 

prowadzonych przez pracowników zajęciach. 

9. W przypadku niedotrzymania obowiązujących terminów zwrotu, po upływie jednego 

tygodnia od wyznaczonego terminu naliczana jest kara pieniężna. Wysokość opłaty 
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wynosi 0,20 zł za każdy dzień zwłoki od każdego woluminu. Niedotrzymanie 

terminu zwrotu powoduje zablokowanie konta tradycyjnego  

i elektronicznego. Odblokowanie konta następuje po usunięciu przyczyny blokady. 

10. W przypadku zniszczenia lub utraty wypożyczonej książki, Czytelnik powinien 

dostarczyć w zamian: 

− inny jej egzemplarz 

− nowsze wydanie 

− lub inną pozycję wskazaną przez Kierownika Biblioteki. 

Jeżeli wypożyczający uchyla się od naprawienia szkody w sposób wyżej określony, 

wówczas zobowiązany jest do zapłacenia ekwiwalentu pieniężnego za zniszczoną 

lub utraconą książkę. W takim przypadku Biblioteka korzysta  

z prawa potrącenia ekwiwalentu pieniężnego z wynagrodzenia za pracę. Wysokość 

ekwiwalentu stanowi pięciokrotną wartość książki – ustaloną na podstawie zapisu  

w księdze inwentarzowej. 

11. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę (o dzieło, zlecenia) 

pracownik, który założył konto w Wypożyczalni zobowiązany jest uzyskać pisemne 

potwierdzenie braku zaległości. 

12. Biblioteka zobowiązana jest każdorazowo udostępnić Czytelnikowi katalog 

posiadanych woluminów.  

13. Szczegóły dotyczące udostępniania pracownikom zbiorów Biblioteki WSKiZ, których 

niniejszy Regulamin nie uwzględnia – ustala Kierownik Biblioteki. 
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STANOWISKA KOMPUTEROWE 

1. Znajdujące się w Bibliotece komputery służą do przeszukiwania baz własnych 

Biblioteki (katalogu), baz danych na CD-ROM-ach oraz Internetu.  

Dwie ostatnie usługi skierowane są wyłącznie do studentów i pracowników WSKiZ. 

Inne działania s ą zabronione!  

2. Wszyscy Czytelnicy zobowiązani są do wpisania się na listę użytkowników. 

3. Zabrania się instalowania na komputerach znajdujących się w Czytelni 

oprogramowania przyniesionego z zewnątrz oraz dokonywania zmian  

w konfiguracji oprogramowania. 

4. Korzystanie z Internetu dozwolone jest wyłącznie do celów naukowych  

i dydaktycznych. 

5. Użytkownik komputerów przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego 

pracy w dowolnym czasie przez osoby uprawnione. 

6. Niewłaściwe korzystanie z komputerów spowoduje natychmiastowe przerwanie 

sesji użytkownika. 

 

 

   Kanclerz WSKiZ       Rektor WSKiZ 

mgr A. Piekarzewski      dr inż. E. Neumann 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia 01.10.2012 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Biblioteki WSKiZ. 

 

Oświadczenie studenta potwierdzające zapoznanie się z treścią Regulaminu Biblioteki 

WSKiZ. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

(proszę wypełnić czytelnie) 

 

NAZWISKO .................................................................................. 

IMI Ę............................................................................................... 

ADRES STAŁY............................................................................. 

.......................................................................................................... 

WYDZIAŁ ...................................................................................... 

NUMER LEGITYMACJI/ALBUMU .......................................... 

 

Oświadczam, że Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły 

Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu jest mi znany  

i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na: 

- prowadzenie rejestracji moich wypożyczeń w programie 

ewidencji komputerowej (bez rewersów) 

- korzystanie z moich danych osobowych i przetwarzanie 

ich wyłącznie w bazie ewidencji czytelników Biblioteki 

WSKiZ /Art.23, ust.1, pkt.1 Ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.08.1997 r./ 

 

 

Poznań, dnia......................   ............r.            .................................. 

                                                                                     (podpis) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Biblioteki WSKiZ. 

 

Deklaracja pracownika WSKiZ potwierdzające zapoznanie się z treścią Regulaminu 

Biblioteki WSKiZ. 

 

 

DEKLARACJA 

(proszę wypełnić czytelnie) 

 

NAZWISKO ................................................................................... 

IMI Ę................................................................................................ 

ADRES I TEL KONTAKTOWY ................................................. 

..........................................................................................................

NR KARTY PRACOWNICZEJ .................................................. 

 

Oświadczam, że Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły 
Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu jest mi znany  
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na: 
- prowadzenie rejestracji moich wypożyczeń w programie 

ewidencji komputerowej 
- korzystanie z moich danych osobowych i przetwarzanie 

ich wyłącznie w bazie ewidencji czytelników Biblioteki 
WSKiZ /Art.23, ust.1, pkt.1 Ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997 r./, 

- potrącenie z mojego wynagrodzenia za pracę 
równowartości kary za przetrzymane lub nie zwrócone 
materiały biblioteczne – w kwocie i terminie ustalonym 
przez Kierownika Biblioteki. 

Uwaga! Kopia deklaracji włączona jest do akt personalnych 
pracownika. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy  
o pracę [o dzieło, zlecenia], pracownik zobligowany jest do 
przedłożenia w dziale kadr oryginału z adnotacją o uregulowaniu 
zobowiązań wobec Biblioteki WSKiZ. 
 

.........................................                         ....................................... 

     (data, miejscowość)                                     (podpis czytelny) 

 

 


