
Załącznik nr 5  
 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów  w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH 

 
 

 
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI  

BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANI STYCZNEGO W SIEDLCACH 
 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych nabywają użytkownicy po założeniu konta bibliotecznego  

w Wypożyczalni Biblioteki Głównej oraz otrzymaniu karty bibliotecznej. 
2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres jednego miesiąca. 
3. W Bibliotece funkcjonuje komputerowa rejestracja wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych. 

Wypożyczalnia prowadzi bezrewersowy sposób udostępniania zbiorów. Wydrukowane zamówienia nie są 
przechowywane a wykorzystywane wyłącznie do składania zamówień. 

4. Wypożyczeń dokonuje się tylko na podstawie zamówienia elektronicznego.  
5. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed upływem 

terminu zwrotu. 
6. Materiały biblioteczne można zwrócić za pośrednictwem poczty albo kuriera jedynie przesyłką wartościową lub 

poleconą. Użytkownik odsyłający książki za pośrednictwem poczty, upoważnia tym samym pracownika 
Wypożyczalni do wykonania czynności związanych z rejestracją zwrotu książek bez swojego udziału  
i ponosi wszystkie konsekwencje wynikające z niniejszego. 

7. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wypożyczone materiały biblioteczne. Przy 
odbiorze materiałów bibliotecznych winien zgłosić zauważone uszkodzenia, które zostaną zapisane  
w elektronicznym formularzu wypożyczenia w polu Uwagi - w przeciwnym razie będzie odpowiadał za wszelkie 
zniszczenia. 

8. Nie wypożycza się: 
1) materiałów bibliotecznych rzadkich, kosztownych, trudnych do zdobycia; 
2) wydanych przed rokiem 1945; 
3) czasopism; 
4) zbiorów specjalnych; 
5) materiałów bibliotecznych wymagających konserwacji; 
6) materiałów bibliotecznych uzyskiwanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. 

 
II. Konto biblioteczne 

§ 2 
1. Konto biblioteczne zakłada się: 

1) osobiście w Wypożyczalni;  
2) lub wypełniając elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie www Biblioteki Głównej 

następnie należy zgłosić się w ciągu 5 dni do Wypożyczalni w celu wypełnienia i poświadczenia 
własnoręcznym podpisem deklaracji, zawierającej dane personalne i zobowiązania do przestrzegania 
Regulaminu Wypożyczalni Biblioteki Głównej i Regulaminu Udostępniania Zbiorów. Podpisując deklarację 
Użytkownik przyjmuje równocześnie do wiadomości komputerową rejestrację wypożyczeń i zwrotów 
prowadzoną zgodnie z § 1 pkt 4 Regulaminu. Będzie także uznawał roszczenia Biblioteki z tytułu nie 
zwróconych materiałów bibliotecznych, na podstawie wydruku komputerowego potwierdzającego stan 
konta.  

 
2. Podstawę założenia konta bibliotecznego i otrzymania karty bibliotecznej stanowią dokumenty:  
 
 
dowód osobisty lub paszport i elektroniczna legitymacja studencka 
(ELS) z aktualnym hologramem  

 
studenci I i II stopnia studiów 
stacjonarnych UPH; 

 
dowód osobisty lub paszport i elektroniczna legitymacja studencka 
(ELS)  
z aktualnym hologramem lub aktualny dowód opłaty za semestr 
nauki 

 
studenci studiów niestacjonarnych UPH; 

 
dowód osobisty lub paszport i indeks oraz aktualny dowód opłaty za 
semestr nauki 

 
słuchacze studiów podyplomowych UPH; 

 
dowód osobisty lub paszport i aktualna legitymacja studiów 
doktoranckich 

 
studenci studiów III stopnia UPH; 



 
dowód osobisty lub paszport i aktualna legitymacja studencka 

 
studenci Wyższego Seminarium 
Duchownego; 

 
dowód osobisty lub paszport i zaświadczenie o zatrudnieniu 

 
pracownicy UPH i Wyższego Seminarium 
Duchownego; 

 
dowód osobisty 

 
emerytowani pracownicy UPH; 

 
dowód osobisty lub paszport i indeks / aktualna legitymacja  

 
słuchacze Niepublicznego Studium 
Farmaceutycznego. 

 
3. Użytkownik ma obowiązek kontrolowania stanu swego konta bibliotecznego, przestrzegania terminów zwrotu 

oraz prolongaty wypożyczonych książek. Użytkownikom, którzy przy zapisie poinformują bibliotekę o swoim 
adresie elektronicznym, system biblioteczny wysyła e-mailowe informacje o zrealizowaniu zamówienia  
i przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Zakłócenia  
w dostarczaniu tych informacji nie zwalniają użytkowników z opłat za przetrzymanie wypożyczonych 
materiałów bibliotecznych. Przypomnienia te pełnią jedynie rolę pomocniczą, całkowitą odpowiedzialność za 
terminowy zwrot materiałów bibliotecznych ponosi użytkownik. Ewentualny błąd systemu bibliotecznego nie 
zwalnia użytkownika z przestrzegania Regulaminu. 

 
III. Karta Biblioteczna 

 
§ 3 

1. Za kartę biblioteczną uznaje się : 
1) aktywowaną w Wypożyczalni, w komputerowym systemie bibliotecznym PROLIB, Elektroniczną 

Legitymację Studencką z aktualnym hologramem;  
2) dla użytkowników nieposiadających Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, kartę biblioteczną wydaną  

w Wypożyczalni. 
2. Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłosić niezwłocznie w Wypożyczalni tel. 25 643 17 44; e-mail: 

wypozyczalnia@uph.edu.pl. Koszty wystawienia duplikatu karty bibliotecznej obciążają właściciela karty. 
(Załącznik nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH). 

3. Duplikat Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wymaga ponownej aktywacji w Wypożyczalni. 
4. O wszelkich zmianach danych osobowych i adresowych należy powiadomić Wypożyczalnię, która dokonuje 

stosownej aktualizacji danych. Wszelkie konsekwencje wynikające z niedopełnienia tego obowiązku ponosi 
użytkownik. 

 
 
IV. Zasady korzystania z konta i karty biblioteczne j 
 

§ 4 
1. Konto biblioteczne oraz karta biblioteczna są ważne przez okres studiów lub zatrudnienia.  
2. Konta bibliotecznego oraz karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom, naruszenie tego zakazu 

pociąga za sobą pozbawienie prawa do korzystania z Wypożyczalni zarówno właściciela karty, jak i osoby 
nieuprawnionej, która z nich korzysta.  

3. W uzasadnionych przypadkach właściciel konta bibliotecznego może upoważnić do odbioru materiałów 
bibliotecznych osoby trzecie, wyłącznie na podstawie oświadczenia złożonego w Wypożyczalni. 
Zainteresowani (osoba upoważniająca i osoba upoważniona) powinni zgłosić się do Wypożyczalni  
z dokumentami tożsamości celem dopełnienia formalności. 

 
 
V. Zasady wypo życzania materiałów bibliotecznych 
 

§ 5 
1. Materiały biblioteczne wprowadzone do katalogu komputerowego zamawiane są samodzielnie przez czytelnika 

drogą elektroniczną w katalogu OPAC Biblioteki Głównej UPH.   
2. Na materiały biblioteczne znajdujące się katalogu kartkowym, a nie wprowadzone do katalogu komputerowego 

OPAC, użytkownik składa pisemne zapotrzebowanie bezpośrednio w Wypożyczalni. W terminie do 3 dni (w 
niektórych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu), ww. materiały biblioteczne, po elektronicznym 
opracowaniu będą dostępne w katalogu OPAC. Wówczas użytkownik zobowiązany jest złożyć zamówienie 
elektroniczne na te pozycje. 

3. Zamówienie elektroniczne realizowane jest w ciągu 30 minut od jego wysłania. W przypadku dużej ilości 
zamówień czas realizacji może ulec zmianie.  

4. Zamówione materiały biblioteczne należy odebrać z Wypożyczalni w ciągu 7 dni. Po tym terminie odsyłane są 
one do magazynu.  



5. Istnieje możliwość zarezerwowania w katalogu OPAC egzemplarza materiałów bibliotecznych aktualnie 
wypożyczonych. 

6. Wypożyczenia i zwroty rejestrowane są wyłącznie w komputerowym systemie bibliotecznym na podstawie 
kodu paskowego książki i karty bibliotecznej / elektronicznej legitymacji studenckiej. Elektroniczny zapis 
wypożyczenia i zwrotu w systemie bibliotecznym stanowi dowód wypożyczenia i zwrotu książki. Na życzenie 
użytkownika Wypożyczalnia dokonuje wydruku potwierdzającego stan konta. 

7. Po zarejestrowaniu wypożyczeń lub zwrotu materiałów bibliotecznych użytkownik winien sprawdzić stan 
swojego konta i zgłosić ewentualne uwagi przed opuszczeniem biblioteki. 

 
§ 6 

1. Odbioru materiałów bibliotecznych dokonuje osobiście właściciel konta bibliotecznego lub  osoba przez niego 
upoważniona w Wypożyczalni. 

2. Przy wypożyczaniu należy okazywać: 
1) Elektroniczną Legitymację Studencką - studenci (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych); 
2) kartę biblioteczną  łącznie z dowodem osobistym lub paszportem - pracownicy, emerytowani pracownicy, 

słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci, słuchacze Niepublicznego Studium Farmaceutycznego.   
 

§ 7 
1. Ilość wypożyczanych materiałów bibliotecznych określa się w woluminach. Maksymalnie wypożycza się : 
2.  

 
20 woluminów 
 

pracownikom UPH,   
pracownikom Wyższego Seminarium Duchownego, 

10 woluminów 

studentom I, II i III stopnia UPH; 
słuchaczom studiów podyplomowych prowadzonych w UPH, 
studentom Wyższego Seminarium Duchownego, 
słuchaczom Niepublicznego Studium Farmaceutycznego; 
 

5 woluminów 
emerytowanym pracownikom Uniwersytetu, 
pracownikom Uniwersytetu zatrudnionym na podstawie umów cywilno-prawnych. 
 

 
Dodatkowo, poza tym limitem, na okres 3 lat wypożyczane są materiały biblioteczne zakupione z tematów 
badawczych. 
 

§ 8 
1. Użytkownik może samodzielnie 10 razy prolongować termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych 

pod warunkiem, że nie czekają na nie inni użytkownicy. Prolongaty należy dokonać nie wcześniej niż 7 dni 
przed upływem terminu zwrotu i nie późnej niż ostatniego dnia tego terminu. Na prośbę użytkownika prolongaty 
może dokonać pracownik Wypożyczalni pod warunkiem okazania wypożyczonych materiałów bibliotecznych 
oraz ważnej karty bibliotecznej. 

2. W celu uzyskania prolongaty materiałów bibliotecznych po przekroczonym terminie zwrotu należy zgłosić się z 
materiałami bibliotecznymi do Wypożyczalni i uregulować powstałe należności. 

 
§ 9 

1. Użytkownikom zalegającym ze zwrotem materiałów bibliotecznych Biblioteka wysyła wezwania do zapłaty  
drogą pocztową. Za wysłanie  wezwań (pierwszego i ostatecznego) użytkownicy ponoszą opłatę według 
obowiązującego w Bibliotece cennika. (Załącznik nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów w Systemie 
Biblioteczno-Informacyjnym UPH). 

2. Niezwrócenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych w terminie pociąga za sobą następujące 
konsekwencje: 
1) automatyczną blokadę konta i uniemożliwienie wypożyczenia następnych materiałów bibliotecznych do 

chwili ich zwrotu i uregulowania należności; 
2) naliczenie opłaty za każdy dzień zwłoki. (Załącznik nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów w Systemie 

Biblioteczno-Informacyjnym UPH); 
3) czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z Wypożyczalni; 
4) wobec czytelników, którzy nie zwrócili książek i nie uregulowali zobowiązań, Biblioteka dochodzi swych 

roszczeń zgodnie z przepisami prawa (Kodeks cywilny) przez 10 lat od pierwszego dnia następującego po 
dniu, w którym upłynął termin zwrotu. 

3. W wyjątkowych przypadkach kierownik Oddziału lub dyrektor Biblioteki, na pisemny wniosek użytkownika 
może: 
1) umorzyć w części lub w całości opłatę za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych; 
2) wyrazić zgodę na przekazanie do zbiorów uzgodnionych, cennych dla Biblioteki, materiałów bibliotecznych, 

o wartości wynikającej z zadłużenia.  
 

§ 10 



1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, użytkownik zobowiązany 
jest: 
1) odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania;  
2) pokryć koszt naprawy; 
3) dostarczyć w zamian inne materiały biblioteczne, zgodnie z zasadami polityki gromadzenia zbiorów, po 

uzgodnieniu tytułów z dyrektorem Biblioteki lub kierownikiem Oddziału Udostępniania Zbiorów;  
4) zapłacić odszkodowanie, którego wysokość ustala się na podstawie cen antykwarycznych oraz oceny 

przydatności zagubionych materiałów dla Biblioteki (Załącznik nr 4 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów 
w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH). 

2. Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki użytkownik nie nabywa prawa własności do zniszczonych 
lub zagubionych materiałów bibliotecznych, pozostają one nadal własnością Biblioteki. 

 
VI. Postanowienia ko ńcowe 

§ 11 
1. Studenci I, II i III stopnia studiów, słuchacze studiów podyplomowych kończący studia, pracownicy 

rozwiązujący umowę o pracę, zobowiązani są do zwrotu wszystkich materiałów bibliotecznych i uregulowania 
wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki, a następnie rozliczenia się tzw. kartą obiegową.  

2. Stosownych wpisów dokonuje się po okazaniu dowodu osobistego i karty bibliotecznej lub elektronicznej 
legitymacji studenckiej.   

 


