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Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych
Okr gowej Izby Piel gniarek i Po nych

w Bia ej Podlaskiej

§ 1
Postanowienia ogólne

Udost pnianie zbiorów bibliotecznych w Okr gowej Izbie Piel gniarek i Po nych
w  Bia ej  Podlaskiej  odbywa  si   wed ug  zasad  ustalonych  w  niniejszym  regulaminie.

§ 2
Zbiory biblioteki

1. Biblioteka gromadzi i udost pnia ksi gozbiór z  dziedzin wiedzy i nauki medycznej.
2. Biblioteka prowadzi i udost pnia czytelnikom zbiory czasopism i materia ów

bibliotecznych.
3. Biblioteka prowadzi katalog komputerowy i kartoteki.
4. Biblioteka mo e wykorzystywa  dane osobowe czytelników do u ytku wewn trznego.

§ 3
Korzystanie z biblioteki

1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezp atne.
2. Zbiory biblioteczne udost pniane s  w nast puj cych formach: prezentacyjnie

(na miejscu) oraz w formie wypo ycze  bezpo rednich.
3. Przy zapisie czytelnik powinien okaza :

dowód osobisty, legitymacje studenck ;
wype ni  i podpisa  kart  zapisu, o wiadczenie o przetwarzaniu danych
osobowych i zobowi zanie o przestrzeganiu regulaminu.

4. Czytelnik zobowi zany jest informowa  Bibliotek  o zmianie nazwiska, miejsca
zamieszkania, zmianie numeru telefonu.

§ 4
Udost pnianie zbiorów na miejscu

1. W biurze Okr gowej Izby Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej czytelnik
mo e korzysta  z ksi gozbioru podr cznego i czasopism dost pnych bezpo rednio
lub za po rednictwem pracownika OIPiP.

2. Przed opuszczeniem biblioteki, czytelnik pozostawia ksi ki w wyznaczonym
miejscy.

§ 5
Wypo yczanie

1. Czytelnik mo e wypo yczy  jednorazowo do 5 ksi ek.
2. Ksi ki wypo yczane s  na okres 21 dni.
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3. Biblioteka mo e przed  termin zwrotu wypo yczonej ksi ki, je eli nie ma na ni
zapotrzebowania ze strony innych czytelników o kolejne 7 dni.

4. Termin zwrotu mo e by  przed ony tylko jeden raz.
5. Je eli ksi ka jest aktualnie wypo yczona przez innych czytelników istnieje

mo liwo  rezerwacji.
6. Czytelnik ma prawo do informacji o ksi kach, pomocy w doborze literatury,

korzystania z katalogów i zbiorów.

§ 6
Poszanowanie i zabezpieczanie ksi ek

1. Czytelnik zobowi zany jest do poszanowania ksi ek. Zauwa one uszkodzenia winny
by  zg aszane bibliotekarzowi.

2. Za zgubienie, niszczenie ksi zki odpowiada czytelnik.
3. Wypo yczaj cy, który zgubi lub zniszczy wypo yczone materia y biblioteczne

zobowi zany jest odkupi  takie same materia y, lub w porozumieniu z pracownikiem
odkupi  materia y o podobnej warto ci i tematyce.

4. W przypadku nieuregulowania zobowi zania opisanego w ust. 3 wypo yczaj cy
uiszcza ekwiwalent pieni ny w wysoko ci ceny inwentarzowej zagubionej
lub zniszczonej pozycji, nie mniej jednak ni  30 z .

§ 7
Przetrzymywanie ksi ek

1. Za przetrzymywanie ksi ek ponad termin okre lony w § 5 ust. 2 i 3 pracownik
Okr gowej Izby  wysy a pisemne upomnienie.

2. Wypo yczaj cy, który otrzyma upomnienie zobowi zany jest do wniesienia op aty
w wysoko ci 4 z  w biurze Okr gowej Izby Piel gniarek i Po nych.

§ 8
Skargi i wnioski

1. Czytelnik niestosuj cy si  do przepisów niniejszego regulaminu mo e by  czasowo,
a w przypadkach szczególnych  na sta e pozbawiony prawa korzystania z us ug
biblioteki.

2. Decyzj  w w/w przypadku podejmuje pracownik biura Okr gowej Izby Piel gniarek
i Po nych. Czytelnikowi przys uguje prawo odwo ania si  do Okr gowej Rady
Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej.

§ 9

Regulamin   wchodzi   w   ycie   z   dniem   podj cia


