
                         REGULAMIN BIBLIOTEKI I WYPOŻYCZALNI WSZUiE W POZNANIU 
 

1. Użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Biblioteki i Wypożyczalni 
oraz do jego przestrzegania, jak również do regularnego monitorowania swojego konta 
bibliotecznego. 
 

2. Godziny pracy Biblioteki i Wypożyczalni ustalane są na każdy rok akademicki. 
 

3. Do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, jak i bazy pełnotekstowej EBSCO, mają prawo 
wszyscy studenci WSZUiE w Poznaniu posiadający legitymację studencką oraz słuchacze studiów 
podyplomowych, którzy  w dniu aktywacji konta bibliotecznego otrzymują kartę czytelnika. 

 

4. Warunkiem wypożyczenia książek/czasopism jest okazanie legitymacji studenckiej / karty czytelnika 
oraz aktywne konto czytelnika. 

 
 

5. Książki wypożyczane są na okres 30 dni  (o wyjątkach informuje bibliotekarz).  Użytkownik może mieć 

na swoim koncie bibliotecznym cztery wypożyczone voluminy. W poszczególnych sytuacjach 
użytkownik może ubiegać się o przedłużenie terminu oddania książki (osobiście lub telefonicznie), 
ustalając termin zwrotu z bibliotekarzem.  

 

6. Czasopisma wypożyczane są na okres jednego tygodnia. Użytkownik może mieć na swoim koncie 
bibliotecznym cztery wypożyczone egzemplarze. W poszczególnych sytuacjach użytkownik może 
ubiegać się o przedłużenie terminu oddania czasopisma (osobiście lub telefonicznie), ustalając termin 
zwrotu z bibliotekarzem.  

 
 

7. W przypadku nieprzestrzegania terminów zwrotów Użytkownik ponosi karę pieniężną w wysokości          
2 zł za każdy tydzień zwłoki od każdej wypożyczonej pozycji. Użytkownik zobowiązany jest do 
monitorowania swojego konta bibliotecznego, na którym notowana jest: liczba i tytuły wypożyczeń,  
terminy zwrotów oraz ewentualna wysokość zaległych kar pieniężnych za nieterminowy zwrot.  
 

 

8. Za poważne uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książki/czasopisma wypożyczonych z Biblioteki 
Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową.  
 
 

9. W związku z wolnym dostępem do półek wypożyczalnia WSZUiE nie realizuje rezerwacji i zamówień 
książek poczynionych drogą elektroniczną za pośrednictwem katalogu on-line. 
 

 

10. Z księgozbioru podręcznego (oddzielonego od reszty zbiorów i odpowiednio oznaczonego) 
Użytkownicy mogą korzystać tylko w czytelni, zostawiając u bibliotekarza legitymację studencką. 
 

 

11. Po każdym roku nauki Użytkownik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki i uregulować 
ewentualne należności z tytułu naruszenia pkt. 6 i 7 niniejszego Regulaminu. 
 

 

12. Każdy student WSZUiE/słuchacz studiów podyplomowych kończąc naukę w WSZUiE zobowiązany 
jest podbić w Bibliotece kartę obiegową zamykającą konto biblioteczne, a tym samym uregulować 
wszelkie ewentualne zaległości biblioteczne wynikające z pkt. 6. i 7. niniejszego Regulaminu. 
Nieprzedłożenie obiegówki w Dziekanacie wstrzymuje wydanie dokumentów i dyplomu ukończenia 
studiów do momentu dopełnienia formalności. 
 

 

13. Czytelnicy spoza Uczelni mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki WSZUiE w Poznaniu wyłącznie  
w czytelni po wykupieniu Karty semestralnej imiennej / Karty tygodniowej  imiennej, co określa osobny 
Regulamin korzystania z biblioteki dla czytelników niebędących studentami/słuchaczami WSZUiE  
w Poznaniu. 
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