
K S i ; * ^ Z N I C A P L O C K A Zal^cznik nr 1 
do Zarz^dzenia nr 27/2020 

Dyrektora Ksi^znicy Plockiej im. Wladyslawa Broniewskiego 
z dnia 6 lipca 2020 r. R E G O N 0 U 0 6 5 S 4 6 9 M P 774 0U0 18 

R E G U L A M I N 
korzystania ze zbiorow i uslug Ksi^znicy Plockiej im. Wladyslawa Broniewskiego 

Regulamin niniejszy okresla warunki i zasady korzystania z materiaiow bibliotecznych i uslug 
Ksi^znicy Plockiej im. Wladyslawa Broniewskiego. 
llekroc w tekscie mowa jest o: 

• Regulaminie - oznacza to „Regulamin korzystania ze zbiorow i uslug Ks i^n i cy 
Plockiej im. Wladyslawa Broniewskiego", 

• Bibliotece - oznacza to Ksi^znic? Plock^ im. Wladyslawa Broniewskiego, 
• Czytelniku - oznacza to osob^ zapisan^ do Ksi^znicy Plockiej zgodnie z niniejszym 

Regulaminem, 
• materialach bibliotecznych - oznacza to ksi^zki, czasopisma i zbiory specjalne. 

1. Prawo do bezplatnego korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach 
okreslonych w ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym Regulaminie. 

2. Ze zbiorow i uslug moze korzystac kazda osoba po zapisaniu si? do biblioteki. 
3. W celu zapisania si? do biblioteki nalezy: 

• okazac dokument tozsamosci ze zdj?ciem i numerem P E S E L (dowod osobisty, 
paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka), a w przypadku 
cudzoziemca - kart? pobytu, 

• zapoznac si? z niniejszym Regulaminem, 
• wypetnic kart? zapisu oraz poswiadczyc podpisem prawidlowosc danych 

i zobowiazanie do przestrzegania Regulaminu. 
4. Za osob? maloletni^ do 15 roku zycia zobowiazanie podpisuj^ rodzice 

lub opiekunowie prawni. 
5. Czytelnik zobowiazany jest niezwlocznie poinformowac Bibliotek? o zmianie miejsca 

zamieszkania, nazwiska i innych danych zamieszczonych na karcie zapisu. 
6. Czytelnik posiadaj^cy aktualn^ kart? biblioteczny ma prawo do: 

• wypozyczania materiaiow bibliotecznych do domu, 
• korzystania z materiaiow bibliotecznych udost?pnianych na miej scu, 
• korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiaiow 

bibliotecznych, korzystania z katalogu on-line, bibliotecznych baz danych, 
• korzystania z komputerow i dost?pu do Intemetu. 

Karta biblioteczna 
1. Czytelnik przy zapisie otrzymuje bezplatnie kart? biblioteczny z kodem kreskowym, 

ktora obowiyzuje we wszystkich placowkach Biblioteki. 

§2 



2. Karta biblioteczna wazna jest 1 rok. Przedluzenie waznosci (aktywnosci) karty 
na kolejny rok nast?puje po sprawdzeniu i aktualizacji danych osobowych na karcie 
zapisu i w komputerowej bazie danych. 

3. Za kart? biblioteczny odpowiedzialny jest Czytelnik. O zagubieniu karty powinien 
bezzwlocznie powiadomic bibliotekarza, ktory dokona blokady konta. Za wydanie 
nowej karty (duplikatu) obowiyzuje oplata zgodna z cennikiem oplat stanowiycym 
zalycznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Czytelnik odpowiada za materialy wypozyczone na jego kart? biblioteczny. 
5. Kart? biblioteczny moze zastypic Plocka Karta Mieszkahca, ktory bibliotekarz 

rejestruje w systemic bibliotecznym. 

§3 
Konto biblioteczne 

1. Czytelnik przy zapisie otrzymuje login i haslo umozliwiajyce dost?p do wlasnego 
konta bibliotecznego. 

2. Po zalogowaniu Czytelnik ma mozliwosc kontrolowania stanu swoich wypozyczen, 
zamawiania zbiorow, przedluzania terminu zwrotu i sprawdzenia wysokosci 
naliczanych kar za nieterminowy zwrot materiaiow. 

3. Konto Cz54elnika nieaktywnego przez 5 lat zostanie usuniete z bazy czytelnikow, 
a jego zobowiyzanie zniszczone pod warunkiem, ze Czytelnik zwrocil wszystkie 
wypozyczone materialy i nie ma zadnych zobowiyzan wobec Biblioteki. 

4. Na prosb? Czytelnika jego konto biblioteczne zostanie usuniete, a zobowiyzanie 
zniszczone pod warunkiem, ze rozliczyl si? z Biblioteky. 

§4 
Wypozyczanie materiaiow bibliotecznych 

1. Jednorazowo Czytelnik moze wypozyczyc z jednej placowki: 
• ksiyzki, audiobooki - po 3 egzemplarze maksymalnie na 30 dni, 
• filmy, plyty CD, DVD, gramofonowe - po 3 egzemplarze maksymalnie na 5 dni. 

2. Lyczna liczba wypozyczonych materiaiow we wszystkich placowkach przez jednego 
Czytelnika nie moze przekraczac 12. 

3. Cz}1;elnik moze trzykrotnie przedluzyc termin zwrotu materiaiow, pod warunkiem, ze 
przedluzenie ma miej see przeduplywem terminu zwrotu i egzemplarz nie zostal 
zamowiony przez innego Czytelnika. Nie dotyczy to lektur w wersji audio. 

4. Prolongaty mozna dokonac telefonicznie, za pomocy poczty elektronicznej lub 
samodzielnie po zalogowaniu si? na konto biblioteczne. 

5. W przypadku egzemplarzy szczegolnie poszukiwanych kierownik placowki lub osoba 
przez niego upowazniona moze skrocic okres ich wypozyczenia. 

§5 
Usluga „Ksi^zka na telefon" 

1. Usluga „Ksiyzka na telefon" skierowana jest do osob starszych (powyzej 70. roku 
zycia), przewlekle chorych, niepelnosprawnych ruchowo zamieszkalych na terenie 
Plocka i posiadajycych aktualny kart? biblioteczny. 



2. Ksiyzki mozna zamawiac telefonicznie lub mailowo w placowce usytuowanej 
najblizej miejsca zamieszkania. 

3. Ksiyzki b?dy dostarczane i odbierane przez pracownikow Biblioteki po wczesniejszym 
umowieniu terminu. 

4. Usluga „Ksiyzka na telefon" jest bezplatna. 
5. Czytelnicy korzystajycy z uslugi "Ksiyzka na telefon" wypozyczajy zbiory na 

zasadach okreslonych niniejszym Regulaminem. 

§6 
Udostfpnianie materiaiow bibliotecznych na miej scu 

1. Z materiaiow bibliotecznych Czytelnik moze skorzystac na miej scu w Czytelni 
glownej i w placowkach z wydzielonymi czytelniami. 

2. Czytelnik zobowiyzany jest zostawic u dyzurujycego bibliotekarza kart? biblioteczny 
i wpisac si? do zeszytu odwiedzin. 

3. Czytelnikow korzystajycych z materiaiow bibliotecznych na miejscu obowiyzuje 
zakaz ich wynoszenia poza obr?b Biblioteki. 

§7 
Wypozyczenia krotkoterminowe z Czytelni glownej 

1. Prawo do korzystania z wypozyczen krotkoterminowych majy wylycznie Czytelnicy 
posiadajycy aktualny kart? biblioteczny. 

2. Statusy wypozyczen: 
• doba - publikacje wypozycza si? na godzin? przed zamkni?ciem Czytelni i zwraca 

pierwszego dnia roboczego do godziny 10.00, 
• 3 dni - uzytkownik korzysta z publikacji trzy peine doby od momentu 

wypozyczenia. Nie wlicza si? w ten czas swiyt i niedziel, 
• 7 dni - wypozyczenia dotyczy wybranych ksiyzek z magazynu, 
• 2 tygodnie - wypozyczenia dotyczy dwuegzemplarzowych ksiyzek z dziahi 

Plociana i Masoviana. 
3. Za wypozyczenie szczegolnie wartosciowych i trudno dost?pnych egzemplarzy 

pobiera si? od Czytelnikow kaucj? zwrotny w zaleznosci od wartosci wypozyczonej 
pozycji. Wysokosc kaucji ustala kierownik Czytelni glownej lub osoba przez niego 
upowazniona. Kaucj? odbiera osobiscie Czytelnik, na ktorego wystawione zostalo 
pokwitowanie. Wplacona kaucja nie podlega oprocentowaniu. Kaucja nieodebrana w 
ciygu 12 miesi?cy ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki. 

§8 
Wypozyczenia mif dzybiblioteczne 

1. Ksiyzki, ktorych nie ma w zbiorach Ksiyznicy Plockiej ani w innych bibliotekach 
plockich, na zyczenie Czytelnika, mogy bye sprowadzone w drodze wypozyczen 
mi?dzybibliotecznych po zlozeniu odpowiedniego zamowienia. 

2. Zamawianie i realizacja wypozyczen mi?dzybibliotecznych odbywa si? za 
posrednictwem Czytelni glownej. 

3. Sprowadzone ksiyzki udost?pniane sy wylycznie na miejscu w Czytelni glownej, nie 
mozna wypozyczyc ich do domu. 



4. Za przesylk? krajowy w ramach wypozyczen mi?dzybibUotecznych obowiyzuje oplata 
zgodna z cennikiem oplat stanowiycym zalycznik do niniejszego Regulaminu. 

5. Biblioteka udost?pnia takze wlasne materialy biblioteczne innym bibliotekom 
krajowym: 
• podstawy wypozyczenia mi?dzybibliotecznego jest rewers biblioteczny bydz 

pismo biblioteki zamawiajycej z podpisem osoby upowaznionej przez dyrektora, 
• wypozyczanie materiaiow oryginalnych jest bezplatne, jedynie koszty zwiyzane 

z wysylky w calosci ponosi biblioteka zamawiajyca, 
• na zyczenie zamawiajycego i zgodnie z prawem autorskim przesylamy materialy 

reprograficzne odplatnie, zgodnie z ceimikiem. Koszt przeslania kopii pokrywa 
biblioteka zamawiajyca. 

§9 
Zamawianie materiaiow bibliotecznych 

1. Czytelnik moze zamowic 3 woluminy w kazdej placowce Biblioteki, w ktorej ma 
aktywny kart? biblioteczny - maksymalnie we wszystkich placowkach 9 woluminow. 

2. Informacj? o zrealizowanym zamowieniu Czytelnik znajdzie na swoim koncie 
bibliotecznym lub zostanie o nim poinformowany mailem. 

3. Zrealizowane zamowienie oczekuje na odbior 3 dni robocze. 

§10 
Odpowiedzialnosc za przetrzymywanie materiaiow bibliotecznych 

1. Czytelnik, ktory nie zwraca w terminie wypozyczonych materiaiow bibliotecznych, 
otrzymuje pisemne upomnienia z: wykazem przetrzymanych ksiyzek, wysokosciy kary 
wyliczonej na dzien sporzydzenia monitu oraz kosztami korespondencji. Naleznosci 
pieni?zne naliczane sy automatycznie przez system biblioteczny (odr?bnie za kazdy 
wypozyczony pozycj?) zgodnie z aktualnym cennikiem oplat stanowiycym zalycznik 
do niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku Czytelnika maloletniego do 15 roku zycia upomnienia wysylane 
sy do rodzica lub opiekuna, ktory podpisal zobowiyzanie na karcie zapisu. 

3. Biblioteka nie ma obowiyzku informowania Czytelnika o mijajycym terminie zwrotu 
wypozyczonych materiaiow. Powiadomienia i upomnienia generowane automatycznie 
przez system biblioteczny majy wylycznie charakter pomocniczy i informacyjny. 

4. Czytelnik, ktory nie uregulowal zobowiyzan wobec Biblioteki nie ma prawa 
do korzystania ze zbiorow i uslug w zadnej placowce do momentu ich uregulowania. 

5. Niedochowanie terminu zwrotu wypozyczonych materiaiow oraz nieuiszczenie 
naleznych oplat moze skutkowac skierowaniem sprawy do post?powania 
windykacyjnego, sydowego oraz egzekucyjnego, a takze umieszczeniem 
odpowiednich danych w rejestrze dluznikow. 

§11 
Odpowiedzialnosc za zagubienie lub zniszczenie materiaiow bibliotecznych 

1. Za szkody wynikle z zagubienia lub zniszczenia materiaiow bibliotecznych 
odpowiada Czytelnik. 



2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiaiow Czytelnik zobowiyzany jest 
odkupic identyczny pozycj? lub zaplacic rownowartosc jej aktualnej ceny rynkowej. 

3. Czytelnik moze, za zgody kierownika placowki, dostarczyc zamiast zagubionej lub 
zniszczonej pozycji, inny nie mniejszej wartosci i przydatny Bibliotece pod wzgl?dem 
tresci. 

§12 
Korzystanie z komputerow i Internetu 

1. Prawo do bezplatnego korzystania z komputerow i Intemetu w placowkach Biblioteki 
przysluguje osobom po okazaniu karty bibliotecznej i wpisaniu si? do zeszytu 
odwiedzin. 

2. Z korzystania z komputerow wylyczone sy osoby, ktore zalegajy ze zwrotem ksiyzek 
bydz majy do zaplacenia kar? pieni?zny w dowolnej placowce Biblioteki. 

3. Korzystanie z Intemetu i programow uzytkowych jest dozwolone wylycznie do celow 
informacyjnych, edukacyjnych, naukowych. 

4. Stanowiska komputerowe mogy bye uzytkowane przez jedny osob? przez dwie 
godziny w danym dniu pracy. W uzasadnionych przypadkach czas moze bye 
wydluzony. 

5. W przypadku awarii, zawieszenia pracy komputera nalezy powiadomic o tym 
bibliotekarza bez podejmowania proby naprawy. 

6. Uzytkownik ponosi pelny odpowiedzialnosc za korzystanie z portali i stron 
intemetowych zawierajycych jego dane osobowe i poufhe (e-mail, Facebook, Allegro, 
bankowosc elektroniczna itp.). 

7. Czytelnik ma prawo do: 
• korzystania z zainstalowanych programow, 
• korzystania z dost?pu do Intemetu, 
• kopiowania danych na nosniki elektroniczne bydz ich wydmkowania, zamawiania 

skanow. Sporzydzenie ksero, wydruku i skanu jest odplatne zgodnie z cennikiem 
stanowiycym zalycznik do Regulaminu. 

8. Czytelnikowi nie wolno: 
• instalowac programow i zmieniac konfiguracji oprogramowania zainstalowanego 

na stanowiskach komputerowych, 
• wykorzystywac komputerow do wyszukiwania informacji o tresci niezgodnej 

z obowiyzujycymi przepisami lub obrazajycej uczucia iimych (pomografia, tresci 
rasistowskie itp.), 

• wykonywac czynnosci naraszajyce prawa autorskie tworcow. 
9. Czytelnik zobowiyzany jest do pozostawienia w porzydku zajmowanego przez siebie 

stanowiska komputerowego. Pozostawione przez uzytkownika pliki na dysku 
komputera zostany usuni?te. 

10. Uzytkownik przyjmuje do wiadomosci i akceptuje monitorowanie jego pracy 
wdowolnym czasie przez bibliotekarza. Bibliotekarz ma prawo natychmiastowego 
przerwania sesji w sytuacji, gdy Uzytkownik wykonuje czynnosci niepozydane, nawet 
jesli nie sy one uwzgl?dnione w Regulaminie. 



§13 
Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna 

Zgodnie z Art. 13. ust. 1 i ust. 2 Rozporzydzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osob fizycznych wzwiyzku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ W E (zwanego dalej RODO) informujemy, ze: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ksiyznica Plocka im. Wladyslawa 

Broniewskiego z siedziby w Plocku, przy ul. Tadeusza Kosciuszki 6. 
2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Ksiyznicy Plockiej - adres e-mail: 

iod@ksiaznicaplocka.pl. 
3. Pani/Pana dane b?dy przetwarzane na podstawie obowiyzku prawnego, do ktorego 

wypelnienia jest zobowiyzany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu 
zapewnienia ochrony udost?pnianych i wypozyczanych zbiorow, w tym dochodzenia 
ewentualnych roszczeh prawnych i prowadzenia statystyk dotyczycych korzystania 
z Biblioteki. 

4. Podanie danych jest niezb?dne do zarejestrowania i obslugi Czytelnika. 
5. Dane mogy bye przekazane na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na 

podstawie przepisow prawa. 
6. Pani/Pana dane b?dy przechowywane przez okres pozostawania Czytelnikiem 

Biblioteki, jednak nie dluzej niz 5 lat od kohca roku, w ktorym ostatni raz Czytelnik 
korzystal ze zbiorow i uslug Biblioteki. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dost?pu do tresci swoich danych i ich sprostowania, 
usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez 
wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofni?ciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu wlasciwego ds. ochrony danych 
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczycych narusza przepisy ogolnego rozporzydzenia o ochronie danych osobowych 
z 27 kwietnia 2016 r. 

§14 
Przepisy porz^dkowe 

1. Uzytkownik zobowiyzany jest do poszanowania zbiorow i mienia Biblioteki oraz 
korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Osoby przebywajyce na terenie Biblioteki sy odpowiedzialne materialnie za wszelkie 
powstale z ich winy uszkodzenia lub zniszczenia udost?pnionych materiaiow 
bibliotecznych, urzydzeh i wyposazenia Biblioteki. 

3. Bibliotekarz ma prawo odmowic obslugi osobie, ktora: 
• nie przestrzega zasad Regulaminu, 
• narusza powszechnie obowiyzujyce normy zachowania (np. zachowuje si? glosno 

i agresywnie), ' 
• pozostaje pod wplywem alkoholu lub srodkow odurzajycych, 



• nie zachowuje podstawowych zasad higieny osobistej. 
4. Czytelnilcow korzystajycych ze zbiorow na miejscu obowiyzuje szatnia. 
5. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru. 
6. Czytelnik niestosujycy si? do przepisow Regulaminu moze bye czasowo, 

a w szczegolnie drastycznych przypadkach na stale, pozbawiony prawa korzystania 
z Biblioteki. Decyzj? w tej sprawie podejmuje kierownik placowki, informujyc 
Czytelnika ustnie lub pisemnie o okresie, na jaki utracil on to prawo oraz przyczynie 
jego utraty. 

1. Zmiany w niniejszym Regulaminie podawane sy Czytelnikom do wiadomosci przez 
ich umieszczenie na stronie intemetowej www.ksiaznicaplocka.pl oraz udost?pnienie 
we wszystkich placowkach Biblioteki. 

2. Po uplywie 30 dni od podania informacji o zmianach uwaza si?, ze Czytelnik przyjyl 
je do wiadomosci. 

3. Biezyce komunikaty adresowane do Czytelnikow umieszczane sy na stronie 
intemetowej oraz w placowkach Biblioteki. 

4. Wysokosc oplat i kar reguluje zalycznik do niniejszego Regulaminu. 
5. W sprawach spomych Czytelnikowi przysluguje prawo odwolania si? do Dyrektora 

Ksiyznicy Plockiej im. Wladyslawa Broniewskiego, ul. Tadeusza Kosciuszki 6, 
tel. 24 262 86 17. 

6. Skargi i wnioski dotyczyce dzialalnosci Biblioteki Czytelnicy mogy skladac w formie 
pisemnej w sekretariacie Ksiyznicy Plockiej od poniedzialku do piytku w godzinach 
8.00- 15.00. 

Niniejszy Regulamin obowiyzuje od 6 lipca 2020 roku 

§15 
Postanowienia koncowe 

'skiego 



K S I A Z M C A P L O C K A 

09-402 P L O C K . ul. T. Kosc iuszk i 6 
tel. 24 262 86 17. fax 2 4 2 6 2 31 17 

R E G O X 00n6^84''i4 M P 774 000 18 91 

Zalycznik do Regulaminu korzystania ze zbiorow i uslug 
Ksiyznicy Plockiej im. Wladyslawa Broniewskiego 

Cennik oplat regulaminowych 

Na podstawie art. 14 ust. 1-3 Ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity: 
Dz. U . z 2018 r., poz. 574) i „Regulaminu korzystania ze zbiorow i uslug Ksiyznicy Plockiej 
im. Wladyslawa Broniewskiego" wprowadza si? nast?pujyce oplaty: 

§2 pkt 3 Regulaminu - za wydanie duplikatu karty bibliotecznej 6,00 zl 

§8 pkt 4 Regulaminu - za przesylk? krajowy w ramach wypozyczen miedzybibliotecznych 
zryczaltowany oplat? 10,00 zl 

§10 pkt 1 Regulaminu: 

za przetrzymanie zbiorow za kazdy dzien roboczy po terminie zwrotu: 
• ksiyzki, audiobooki 0,10 zl 
• plyty CD, DVD, gramofonowe, filmy, slajdy 1,00 zl 
• wypozyczenia krotkoterminowe z Czytelni glownej 10,00 zl 

za wyslanie upomnienia: 
• upomnienie na druku bibliotecznym /znaczek, druk/ 3,50 zl 
• upomnienie ostateczne /znaczek na list polecony, druk/ 7,00 zl 

§12 pkt 7 Regulaminu: 

za odbitki kserograficzne: 
format A4 
format A3 

0,30 zl 
0,60 zl 

za wydruki komputerowe (format A4): 
• czamo-bialy 
• kolorowy 

0,30 zl 
1,50 zl 

za skanowanie: 
• format A4 1,00 zl 

Cennik obowiyzuje od 6 lipca 2020 roku 


