
REGULAMIN BIBLIOTEKI I WYPOŻYCZALNI WSZUiE w POZNANIU 

 

1. Do bezpłatnego korzystania z zasobów Biblioteki i wypożyczalni uprawnieni są: 

studentki i studenci WSZUiE, słuchaczki i słuchacze Policealnego Studium 

Kosmetycznego Anieli Goc w Poznaniu oraz studiów podyplomowych, jak 

również nauczyciele akademiccy WSZUiE. 

2. Do płatnego korzystania z zasobów Biblioteki zobowiązany jest każdy, kto nie 

należy do żadnej ze wskazanych w punkcie 1. Regulaminu grup użytkowników 

(patrz: Regulamin korzystania z Biblioteki WSZUiE w Poznaniu dla użytkowników 

spoza Uczelni). 

3. Warunkiem korzystania z wypożyczalni jest okazanie legitymacji studenckiej 

WSZUiE / karty czytelnika. 

4. Użytkownik Biblioteki dysponuje indywidualnym kontem czytelnika przy katalogu 

online INTEGRO (integro.wszuie.pl). Aktywowanie indywidualnego konta 

czytelnika (nadanie numeru karty i hasła) następuje podczas pierwszego 

wypożyczenia i warunkowane jest zapoznaniem się z treścią niniejszego 

Regulaminu. 

5. Użytkownik może mieć 4 książki na koncie. Książki wypożyczane są na 

okres 30 dni (o wyjątkach terminowych informuje bibliotekarz).  

6. Czasopisma oraz specjalnie wydzielony i oznakowany zbiór podręczny stanowią 

zasoby, z których użytkownik może korzystać tylko na miejscu, pozostawiając u 

bibliotekarza legitymację studencką / kartę czytelnika. 

7. Dopuszcza się jednokrotną możliwość prolongowania terminu zwrotu 

wypożyczeń, której użytkownik może dokonać samodzielnie online za 

pośrednictwem indywidualnego konta bibliotecznego. Prolongata online może 

zostać wprowadzona nie wcześniej niż na 3 dni przed upłynięciem zwrotu 

wypożyczeń, jednakże nie później niż w ostatni dzień upływania terminu zwrotu 

wypożyczeń. 

8. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczeń użytkownik ponosi karę 

pieniężną w wysokości 2 złotych naliczanych od każdego pełnego tygodnia zwłoki 

(2 zł = 7 dni zwłoki, 4 zł = 14 dni zwłoki, 6 zł = 21 dni zwłoki etc. razy liczba 

wypożyczeń). 

9.  Za poważne uszkodzenie /zniszczenie / zagubienie wypożyczeń użytkownik 

ponosi odpowiedzialność finansową. 

10. W sytuacji zakończenia kształcenia/przerwy w kształceniu użytkownik 

zobligowany jest do zwrotu posiadanych wypożyczeń i uregulowaniu ewentualnych 

zaległości bibliotecznych (patrz punkty 5. i 7. Regulaminu). 

Poznań, 1 sierpnia 2021 rok. 


