
WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW NA ZEWNĄTRZ

§ 10

1. Prawo  do  wypożyczania  poza  obręb  Biblioteki  posiadają  użytkownicy,  o  których  mowa  
w  § 4, z aktywnym kontem bibliotecznym. 

2. Do korzystania z usługi uprawnia:
1) aktualny dokument identyfikujący użytkownika w bibliotecznym systemie komputerowym

(Elektroniczna  Legitymacja  Studencka/Elektroniczna  Legitymacja  Doktoranta/Karta
biblioteczna);

2) wolne od blokad konto biblioteczne użytkownika w bibliotecznym systemie komputerowym.
3. Nie wypożycza się:

1) materiałów bibliotecznych rzadkich, kosztownych, trudnych do zdobycia;
2) wydanych przed rokiem 1945;
3) gazet i czasopism;
4) zbiorów specjalnych;
5) materiałów bibliotecznych wymagających konserwacji;
6) wydawnictw albumowych oraz pozycji z luźnymi tablicami, mapami itp.
7) materiałów bibliotecznych sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

4. Prawo do wypożyczania na zewnątrz posiadają:

Limit
wypożyczany

ch pozycji

Okres
wypożyczeni

a

L.
prolongat
terminu
zwrotu

Profesorowie UPH 20 woluminów 3 miesiące 10
Pracownicy UPH 20 woluminów 1 miesiąc 10
Pracownicy UPH umowa / zlecenie 
+ Pracownicy emerytowani UPH 

5  woluminów 1 miesiąc 5

Doktoranci UPH 15
woluminów

1 miesiąc 10

Studenci  UPH 10
woluminów

1 miesiąc 10

Słuchacze studiów podyplomowych UPH + Studenci
ERASMUS

10
woluminów

1 miesiąc 5

Pracownicy WSD 20 woluminów 1 miesiąc 5
Studenci  WSD 10

woluminów
1 miesiąc 5

Przyjaciele Biblioteki 5 woluminów 1 miesiąc 5

5. Użytkownicy aktywnie wypożyczający otrzymują status złotego konta bibliotecznego, co jest
równoznaczne ze zwiększeniem limitu wypożyczeń o 10 woluminów.  

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

7. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może zażądać  zwrotu  materiałów bibliotecznych
przed  upływem  terminu  zwrotu  lub  w  chwili  wypożyczenia  zastrzec  wcześniejszy  termin
zwrotu.

8. 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. 



ZASADY WYPOŻYCZANIA

§ 11

1. Wypożyczeń dokonuje się wyłącznie na podstawie zamówienia elektronicznego dokonanego z
konta bibliotecznego użytkownika.

2. Materiały  biblioteczne  wprowadzone  do  katalogu  komputerowego  zamawiane  
są samodzielnie przez użytkownika poprzez katalog online.  

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

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

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

6. Wypożyczenia i zwroty rejestrowane są wyłącznie w bibliotecznym systemie komputerowym
na  podstawie  kodu  kreskowego  książki  i  Karty  bibliotecznej/Elektronicznej  Legitymacji
Studenckiej/Elektronicznej  Legitymacji  Doktoranta.  Elektroniczny  zapis  wypożyczenia  
i  zwrotu  w  bibliotecznym  systemie  komputerowym  stanowi  dowód  wypożyczenia  i  zwrotu
książki.  Na życzenie  użytkownika Wypożyczalnia dokonuje wydruku potwierdzającego stan
konta bibliotecznego.

7. Po dokonaniu wypożyczenia lub zwrotu materiałów użytkownik winien sprawdzić stan swojego
konta bibliotecznego i zgłosić ewentualne uwagi przed opuszczeniem Biblioteki.

ODBIÓR I ZWROT MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

§ 12

1. Odbioru materiałów bibliotecznych dokonuje osobiście właściciel konta bibliotecznego.
2. W uzasadnionych przypadkach właściciel  konta bibliotecznego może upoważnić do odbioru

materiałów 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.  Wzór
upoważnienia stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.

3. Przy wypożyczaniu należy okazywać:
1) Elektroniczną  Legitymację  Studencką/Elektroniczną Legitymację Doktoranta  –  studenci  

i doktoranci;
2) Kartę  biblioteczną  łącznie  z  dokumentem  tożsamości  -  pracownicy,  emerytowani

pracownicy, słuchacze studiów podyplomowych.
4. Zwrotu  wypożyczonych  pozycji  może  dokonać  osoba  niebędąca  właścicielem  konta

bibliotecznego. 
5. Materiały biblioteczne można zwrócić za pośrednictwem poczty albo kuriera jedynie przesyłką

wartościową  lub  poleconą.  Użytkownik  odsyłający  materiały  biblioteczne  
za pośrednictwem poczty,  upoważnia  tym samym pracownika Wypożyczalni  do  wykonania
czynności  związanych  z  rejestracją  zwrotu  i ponosi  wszystkie  konsekwencje  wynikające  
z niniejszego.



USŁUGA PROLONGATY TERMINU ZWROTU

§ 13

1. Prolongaty można dokonać w przypadku gdy:
1) dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu;
2) konto  biblioteczne użytkownika  nie  jest  obciążone  nieuregulowanymi  należnościami  

z tytułu przekroczenia terminu zwrotu;
3) książka nie została zarezerwowana przez innego użytkownika.

2. Prolongaty można dokonać 
1) zdalnie - poprzez konto biblioteczne użytkownika; 
2) bezpośrednio w Wypożyczalni, pod warunkiem okazania wypożyczonych materiałów oraz

ważnej Karty bibliotecznej/Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/Elektronicznej Legitymacji
Doktoranta.

3. Prolongaty  należy  dokonać  nie  wcześniej  niż  7  dni  przed  upływem  terminu  zwrotu  
i nie późnej niż ostatniego dnia tego terminu. 

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

5. Liczba prolongat jest zależna od statusu użytkownika.

USŁUGA ELEKTRONICZNEJ REZERWACJI MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

§ 14

1. Użytkownicy mogą rezerwować wypożyczone egzemplarze książek. 
2. O  realizacji  rezerwacji  i  terminie  odbioru  książek,  użytkownik  powiadamiany  jest  pocztą

elektroniczną. 
3. Użytkownik nie może rezerwować egzemplarzy, które aktualnie wypożycza. 
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