
                                                

REGULAMIN  UDOSTĘPNIANIA  ZBIORÓW 

 Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja  (zwana w dalszej części 
regulaminu Biblioteką) jest instytucją kultury, służącą rozwijaniu 
i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców 
miasta i powiatu oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. 

§ 2 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów 
bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów 
dotyczących miasta Oleśnicy i powiatu oleśnickiego, 

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie 
dokumentów na zewnątrz oraz prowadzenie systemu wypożyczeń  
międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, 
młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów, 

- organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, 

- popularyzacja książki i czytelnictwa, 

- popularyzacja kształcenia ustawicznego. 

§ 3 

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają wszelkie osoby 
fizyczne oraz prawne (instytucje). 

§ 4 

Zbiory Biblioteki są udostępniane: 
 
- na miejscu (prezencyjnie), 



- poza bibliotekę (wypożyczenia miejscowe), 

- za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych. 

§ 5 

1. Prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki i jej usług nabywa się  
z chwilą zapisu   do Biblioteki potwierdzonego własnoręcznym 
podpisem na zobowiązaniu czytelniczym.  

2. Warunkiem zapisu jest okazanie dowodu tożsamości zawierającego 
aktualne zdjęcie.  

3. Prawo do wypożyczeń dokumentów bibliotecznych poza Bibliotekę, 
oraz korzystania z usługi wypożyczeń międzybibliotecznych nabywa się 
z chwilą okazania dowodu tożsamości zawierającego aktualne 
zdjęcie. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację czytelniczą 
wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie na tych samych zasadach.  

4. Przy zapisie czytelnik otrzymuje bezpłatną kartę biblioteczną, która 
upoważnia do korzystania z wszystkich usług oferowanych przez 
Bibliotekę. Czytelnik zobowiązany jest do okazywania karty przy 
korzystaniu z Biblioteki.  

5.  Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłaszać w Bibliotece, w celu 
zablokowania konta. 

6.  W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej czytelnik 
ponosi koszt  wyrobienia nowej karty zgodnie z cennikiem  (zał. 2). 

§ 6 

Klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych dotyczącą ewidencji 
czytelników stanowi załącznik nr 1.  

§ 7 

Czytelnicy zobowiązani są do informowania Biblioteki na bieżąco  
o zaistniałych zmianach w adresie zamieszkania oraz danych 
personalnych. 

§ 8 



1. Użytkownicy korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą 
odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie powierzonych im 
dokumentów i materiałów bibliotecznych zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Istniejące uszkodzenia należy zgłaszać w chwili wypożyczenia, 
dyżurującemu bibliotekarzowi. Otrzymując kartę biblioteczną 
czytelnicy odpowiadają za jej użytkowanie, udostępniając ją osobom 
trzecim, ponoszą odpowiedzialność za wypożyczone na jej podstawie 
materiały biblioteczne i powstałe zobowiązania płatnicze. 

 § 9 

W przypadku uzasadnionych podejrzeń, dotyczących kradzieży 
materiałów bibliotecznych, bibliotekarz ma prawo wezwania 
funkcjonariuszy Policji. 

 II. UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE ZBIORÓW 

 § 10 

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Bibliotekę szczegółowej 
ewidencji statystycznej wypożyczeń każdy z czytelników korzystających 
ze zbiorów biblioteki na miejscu (w czytelniach) powinien okazać kartę 
biblioteczną i zostawić ją bibliotekarzowi na czas korzystania ze zbiorów 
na miejscu. 

§ 11 

Wszystkie dokumenty własne wnoszone do czytelni, w tym również 
dokumenty wypożyczone w innych agendach biblioteki, czytelnik 
powinien zgłosić bibliotekarzowi dyżurującemu.  

§ 12 

Wykorzystane materiały czytelnik każdorazowo zwraca bibliotekarzowi 
dyżurującemu i ma obowiązek zaczekać do chwili, aż zostaną 
sprawdzone. 

§ 13 

Specjalnie oznaczone zbiory przeznaczone są do udostępniania na 
miejscu. Pozostały księgozbiór Czytelnia udostępnia na okres 14 dni. 



§ 14 

W przypadku nie zwrócenia materiałów bibliotecznych, o których mowa 
w § 13, we wskazanym terminie, czytelnik uiszcza opłatę za 
przetrzymywanie w wysokości 0,02 zł od każdej pozycji za każdy dzień 
opóźnienia. 

§ 15 

1. Czasopisma bieżące udostępniane są na miejscu. Udostępnianiu na 
zewnątrz podlegają archiwalne numery czasopism.  

2. Czasopisma wypożyczane są do domu po okazaniu karty bibliotecznej 
lub dokumentu ze zdjęciem.  

3. Jednorazowo można wypożyczyć 5 egzemplarzy na tydzień. 
Zniszczenie lub nieoddanie czasopisma zobowiązuje czytelnika do 
uiszczenia opłaty w wysokości dwukrotnej aktualnej wartości 
czasopisma. 

§ 16 

Ze zbiorów regionalnych czytelnik może korzystać na miejscu w Czytelni 
Głównej. Zbiory regionalne należy zamawiać u bibliotekarza w Czytelni z 
jednodniowym wyprzedzeniem. 

III. WYPOŻYCZANIE POZA BIBLIOTEKĘ 

§ 17 

Każdy czytelnik uprawniony do korzystania ze zbiorów Biblioteki może 
wypożyczyć na podstawie karty bibliotecznej: 

- 10 książek w każdej z agend biblioteki, 

- 10 płyt z muzyką, 

- 10  książek mówionych, 

- 7 płyt z programami multimedialnymi. 

§ 18 

1. Wydawnictwa zwarte (książki), zbiory audiowizualne typu: „książka 



mówiona”, płyta CD, płyta DVD udostępniane są na okres jednego 
miesiąca.  

2. Czytelnik może uzyskać 3 razy prolongatę terminu zwrotu materiałów 
bibliotecznych, czyli wypożyczyć zbiory na maksymalnie 120 dni. 
Prolongować zbiory można, jeżeli na posiadane przez niego pozycje 
nie złożono innych zamówień. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu 
powinna zostać zgłoszona osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub listownie najpóźniej w dniu, w którym 
czytelnik miał obowiązek oddania w Bibliotece wypożyczonych 
pozycji.  

3. W wyjątkowych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu 
materiałów bibliotecznych przed upływem terminu wypożyczenia.  

4. Czytelnik ma możliwość samodzielnego przedłużania terminu 
wypożyczenia zbiorów logując się na swoje konto drogą elektroniczną.  

5. Instrukcja obsługi konta czytelnika umieszczona jest na stronie 
internetowej Biblioteki . 

 

§ 19 

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych 
materiałów bibliotecznych od czytelników pobiera się opłatę liczoną 
według następujących zasad: 
1) za przetrzymanie materiałów bibliotecznych wynosi 0,02 zł od 

jednego egzemplarza za każdy dzień opóźnienia. 
2) czytelnicy po ukończeniu 65 – tego roku i do lat 15-tu zwolnieni są z 

opłat za  przetrzymania materiałów bibliotecznych, 
3) czytelnicy mogą uzyskać umorzenie należności za przetrzymane 

materiałów bibliotecznych w przypadkach uzasadnionych ważnymi 
powodami. 

4) po przekroczeniu kwoty 10 zł z tytułu opłat za przetrzymanie 
materiałów bibliotecznych konto czytelnika zostaje zablokowane. 

5) Biblioteka do dwóch razy w roku wysyła pisemne upomnienia do 
czytelników przetrzymujących wypożyczone materiały biblioteczne. 
Koszt upomnień pokrywa Biblioteka.  

6) po 5 latach licząc od dnia, w którym wypożyczono zbiory czytelnik, 
który nie oddaje zbiorów zostaje zawieszony w prawach korzystania z 



biblioteki na okres 1 roku licząc od dnia wyrażenia chęci korzystania ze 
zbiorów. 

§ 20 

W przypadku zagubienia lub zniszczenia powierzonego czytelnikowi 
dokumentu, formę naprawienia szkody ustala kierownik działu. 
Przewiduje się następujące formy rekompensaty: 
 
- odkupienie dzieła identycznego do zagubionego, 
- zakupienie wydawnictwa wskazanego przez kierownika działu, lecz  
o wartości nie mniejszej aniżeli cena rynkowa dokumentu zagubionego,  
- przyjęcie książki lub dokumentów zaproponowanych przez czytelnika, 
pod warunkiem ich przydatności w zbiorach,  
- wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości odpowiadającej cenie 
rynkowej zagubionego dokumentu. 

§ 21 

W wypożyczalniach i Czytelni czytelnik ma wolny dostęp do półek. 

§ 22 

Część zbiorów bibliotecznych przechowywana jest w magazynach. 
Udostępnianie książek z magazynów realizowane jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 11.30 do 15.30. Czytelnik ma prawo do 3 zamówień 
zbiorów bibliotecznych w każdej agendzie biblioteki. Zamówione zbiory 
oczekują na czytelnika trzy dni. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po 
zamówione zbiory, to wracają one na swoje miejsce w magazynach lub 
wypożyczalniach. 

 

 IV. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE 

§ 23 

1. Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek 
krajowych w drodze tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych.  

2. Czytelnik zainteresowany tą formą usługi może złożyć zamówienie na 
poszukiwane przez siebie dokumenty w Czytelni (Biblioteka Centralna, 
ul. M. Reja 10).  



3. Sprowadzone materiały są udostępniane w formie prezencyjnej lub 
wypożyczane na zewnątrz w zależności od zaleceń biblioteki 
udostępniającej dane pozycje.  

4. W uzasadnionych przypadkach czytelnik może ubiegać się  
o prolongowanie terminu zwrotu dokumentów wypożyczonych  
z bibliotek krajowych, zgłaszając ten fakt w  Czytelni, co najmniej na 
tydzień przed upływem terminu zwrotu. Czytelnik pokrywa koszty 
przesyłki za sprowadzone materiały biblioteczne. 

  

 V. BEZPŁATNA CZYTELNIA INTERNETOWA IKONK@ 

§ 24 

1. Biblioteka umożliwia wszystkim czytelnikom bezpłatne korzystanie 
z Internetu. 

2. Przed skorzystaniem ze stanowiska komputerowego użytkownik ma 
obowiązek okazać kartę biblioteczną. 

3. Korzystanie ze stanowisk komputerowych i Internetu służy wyłącznie 
celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym. Bibliotekarz ma 
prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy 
komputerze i ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli 
uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem. 
Indywidualna sesja internetowa może trwać 1 godzinę z możliwością 
przedłużenia (o 30 min.) w przypadku jeżeli nie ma innych czytelników 
czekających na dostęp do komputera. 

4. Użytkownicy Internetu i stanowisk komputerowych mają możliwość 
wydrukowania informacji z komputera. Druk ten jest odpłatny,  
a stawki zgodne z cennikiem ustalonym przez dyrektora Biblioteki. 

5. Użytkownikowi zabrania się instalowania oprogramowania oraz 
dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego; przesyłania, 
udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz 
powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe lub korzystania  
z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności 
naruszających prawa autorskie twórców. 



VI. ŚWIADCZENIE USŁUG BIUROWYCH 
 

§ 25 
 
Zakres świadczonych usług biurowych dla ludności (klientów): 
 

• usługi odpłatne: ksero, drukowanie,  
• usługi nieodpłatne: korzystanie z komputera, wysyłanie e-maili, 

skanowanie. 
 
Usługi drukowania, korzystania z komputera są wykonywanie 
samodzielnie przez klientów na ogólnie dostępnym sprzęcie. 

 
§ 26 

 
Cennik za świadczenie usług o których mowa w § 25 wprowadzony jest 
oddzielnym zarządzeniem Dyrektora. 

 
§ 27 

 

Podczas świadczenia usługi może dojść do przetwarzania danych 
osobowych, w takim przypadku: 

• dane osobowe klienta będą przetwarzane na  podstawie art.6 ust.1 
litery a RODO* (osoba, której dane osobowe są przetwarzane 
wyraziła zgodę na przetwarzanie danych); 

• zlecenie wykonania usługi jest jednoznaczne z wyrażeniem wyraźnej 
i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zlecającego oraz potwierdzeniem zapoznania się z Klauzulą 
informacyjną stanowiącą Załącznik nr 3.  

Po wykonaniu usługi na komputerze pracownika wszelkie dane, które 
zostały zapisane na dysku i w pamięci komputera  zostaną usunięte. 
 
Jeżeli usługa była realizowana na ogólnie dostępnym komputerze, klient 
samodzielnie usuwa zapisane podczas pracy dane (np. skopiowanie na 
dysk twardy pliki w celu wydrukowania).  

 

 



§ 28 
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści, które będą przetwarzane 
podczas świadczenia usługi. 

Jeżeli podczas świadczenia usługi wymagane będzie wczytanie informacji 
elektronicznej z nośnika, klient ponosi odpowiedzialność za 
udostępnienie zawirusowanego nośnika. 

 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

O zmianach dotyczących czasu pracy dyrektor Biblioteki uprzedza 
czytelników osobnym zawiadomieniem (na tablicy ogłoszeń, poprzez 
stronę internetową, media itp.) 

 § 30 

1. Czytelnicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z Biblioteki, 
jeżeli:  
 
– nie przestrzegają zasad wyrażonych w regulaminie Biblioteki, 

– nie respektują norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach 
publicznych w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników  
i użytkowników biblioteki bądź ograniczający ich prawo do swobodnego 
korzystania z usług Biblioteki lub realizowania obowiązków zawodowych, 

– nie zachowują elementarnych zasad higieny osobistej, 

– swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia 
innych użytkowników oraz pracowników biblioteki. 

2. Czytelnik, którego pozbawiono prawa korzystania ze zbiorów Biblioteki 
ma prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki. 
 
 



         Załącznik nr 1 
 

RODO 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
dot. ewidencji czytelników 

 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

 
• Administratorem danych osobowych jest Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. 

Mikołaja Reja reprezentowana przez dyrektora ANNĘ ZASADĘ. 
 

• Inspektorem ochrony danych osobowych w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. 
Mikołaja Reja jest Danuta Majcher, meksoft@vp.pl 
 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony 
materiałów bibliotecznych należących do Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. 
Mikołaja Reja lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń 
międzybibliotecznych (w tym: ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę 
terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych 
zgodnie z Regulaminem udostępniania DBP) na podstawie art. 6 ust 1 pkt  
A (zgoda). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

• Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą 
być wykorzystanie do przekazania informacji o stanie konta czytelnika  
w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w p.3 
 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres KORZYSTANIA   
Z USŁUG OLEŚNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MIKOŁAJA REJA. 
 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania 
zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec 
przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne  
o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane. 
 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. 
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• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich 

niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących 
DO BIBLIOTEKI I FORUM KULTURY W OLEŚNICY, lub innych bibliotek  
w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych. 

 
            
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 

CENNIK  
 
 
 

WYROBIENIE NOWEJ KARTY BIBLIOTECZNEJ – 0,66 gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Załącznik nr 3 
 

Klauzula informacyjna: 
 

1. Administratorem danych jest Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. 
Mikołaja Reja,  56-400 Oleśnica przy ul. M. Reja 10 reprezentowana 
przez Dyrektora Annę Zasada, tel. 71 716 52 10; adres e-mail: 
sekretariat@bifk.info. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Danuta Majcher, 
adres email: meksoft@vp.pl. 

 
3. Odbiorcami danych będą  osoby lub podmioty, którym Pana/Pani 

dane osobowe będą ujawniane na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

 
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane 

odbiorcom w państwach trzecich ani organizacjom 
międzynarodowym. 

 
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane okres niezbędny do 

realizacji usługi. 
 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do 
przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani prawo zażądania 
zaprzestania przetwarzania  oraz prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie będzie miało wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

 
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

8. W oparciu o podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą 
podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany w tym 
profilowanie. 
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