
Załącznik nr 6  
 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów  w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH 

 

 
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ  

BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANI STYCZNEGO W SIEDLCACH 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna dokonuje wypożyczeń międzybibliotecznych na podstawie  Zarządzenia 

Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 marca 1980 r. (MP 1980 nr 12 poz.53 i 54). 
2. Wypożyczenia międzybiblioteczne mają na celu dostarczenie materiałów bibliotecznych z innych bibliotek, 

które są potrzebne do studiów naukowych, literackich i publicystycznych oraz dydaktyki  i badań.  
3. Prawo do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają pracownicy, studenci I, II i III stopnia UPH, 

słuchacze studiów podyplomowych UPH, słuchacze Niepublicznego Studium Farmaceutycznego, którzy 
posiadają konto biblioteczne w Bibliotece Głównej. 

4. Materiały biblioteczne sprowadzone użytkownikom drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się 
wyłącznie na miejscu w Czytelni przez okres i na zasadach ustalonych przez bibliotekę wypożyczającą. 

5. W okresie wakacyjnym wypożyczenia międzybiblioteczne nie są realizowane. 
 
II. Zasady wypo życzeń międzybibliotecznych 
 

§ 2 
1. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną jest brak poszukiwanych 

materiałów bibliotecznych w Bibliotece Głównej UPH i w bibliotekach siedleckich, a w przypadku zamówień 
zagranicznych, brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w bibliotekach na terenie Polski.  

2. Wypożyczenia międzybiblioteczne nie obejmują materiałów bibliotecznych: 
1) wydanych przed rokiem 1945; 
2) wydawnictw specjalnych; 
3) dzieł rzadkich i kosztownych; 
4) dokumentów archiwalnych, a także materiałów na prawach rękopisu. 

3. Użytkownik może złożyć zamówienie osobiście na formularzach dostępnych w Wypożyczalni 
Międzybibliotecznej lub drogą elektroniczną (adres i formularze dostępne na stronie www Biblioteki). 

4. Użytkownik jednorazowo może zamówić 5 tytułów książek i 5 artykułów z czasopism. Sposób realizacji 
zamówień jest zgodny z przyjętymi sposobami postępowania i umowami z poszczególnymi instytucjami 
wypożyczającymi. Użytkownik zobowiązany jest podać przybliżoną datę, do której zamówienie powinno być 
zrealizowane. 
 

§ 3 
1. Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej są bezpłatne z wyjątkiem opłat, których wymaga biblioteka 

wysyłająca. Koszty te ponosi użytkownik, na podstawie faktury lub rachunku (Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Udostępniania Zbiorów w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH). 

2. W przypadku zamówień zagranicznych, koszt wypożyczenia ponosi użytkownik, a sposób zapłaty określa 
biblioteka wypożyczająca. Powszechnie przyjętą formą rozliczeń w międzynarodowych wypożyczeniach 
międzybibliotecznych jest dokonywanie płatności w voucherach IFLA.  

      Koszt zamówienia 1 woluminu to 1-2 vouchery. Koszt vouchera zależny jest od kursu Euro. 
 
III. Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 4 
1. Użytkownik, który nie przestrzega Regulaminu traci prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych.  
2. Użytkownik, który uszkodzi lub zniszczy materiały biblioteczne uzyskane drogą wypożyczenia 

międzybibliotecznego ponosi koszty związane z koniecznością naprawienia szkody w wysokości ustalonej 
przez bibliotekę wypożyczającą. 

 
 
 
 
 
 

 


