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§ 1 
Postanowienia ogolne 

1. Zbiory Ksiq^znicy Ptockiej stanowiq^ ogolnodost^pne 
dobro narodowe. 

2. Prawo do bezptatnego korzystania z Czyteini ma 
cliarakter powszechny. 

3. Z Czyteini moze korzystac kazda osoba po 
pozostawieniu u dyzurujacego bibliotekarza karty 
bibliotecznej lub waznego dokumentu z fotografiq̂ .̂ 

§ 2 
Warunl̂ i udost̂ pnienia 

1. Zbiory Czyteini udostepniane s ^ na miejscu lub 
wypozyczane na zewnqtrz na krotki termin. 

2. Pracownicy Czyteini udzielaj^ informacji bibliotecznych, 
bibliograficznych i rzeczowych oraz pomagaĵ  
wkorzystaniu zdrukowanych i elektronicznych zrodet 

^ informacji. 
v.. W Czyteini mozna korzystac z ksî gozbioru popularno-

naukowego, zbiorow regionalnych, czasopism 
archiwalnych i biez^cych po ztozeniu rewersu 
u dyzurujacego bibliotekarza. 

4. Kopiowanie materiatow bibliotecznych jest dozwolone 
wytqcznie w granicach dopuszczalnych Ustawy 
0 prawie autorskim. 
Przez kopiowanie rozumie si§: 

a) kserowanie, 
b) skanowanie^, 
c) wydruk, 
d) fotografowanie wtasnym aparatem cyfrowym 

(bez flesza i statywu). 
Ustuga kopiowania wykonywana jest w bibliotece 
w miejscu do tego wyznaczonym. 
Skanowanie zbiorow wlasnym sprz^tem uzytkownika jest 

,,<-v,niedozwolone. 
Zasady udost^pniania ksiqzek w ramach usiugi 
wypozyczeh krotkoterminowych: 

5.1. Prawo do korzystania z wypozyczeh 
krotkoterminowych maj^ wytacznie czytelnicy 
posiadaj^cy aktuainq kart§ biblioteczn^ Ksi^znicy 
Ptockiej im. Wtadystawa Broniewskiego. Warunkiem 
korzystania z wypozyczeh jest rowniez brak zaiegtosci 
na koncie czytelnika w wypozyczalniach Ksi^znicy 
Ptockiej oraz brak innych adnotacji na koncie, 
blokujq ĉych mozliwosc wypozyczenia. 

5.2. Czytelnik ma obowi^zek zapoznac si^ z zasadami 
wypozyczeh krotkoterminowych i zobowi^zac si§ 
podpisem do ich przestrzegania. 

'' dane osobowe sluzq wytqcznie do celdw statutowych Ksiqznicy Ptockiej (Ustawa z 
dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz U. z 2002 r. nr 101, poz. 928) 

2 dost^pne w gmachu gtownym Ksi^znicy Ptockiej przy ul. Kosciuszki 6 

Ksieiznicy Ptockiej 
Broniewsl̂ iego 

5.3. Czytelnik ma prawo do jednoczesnego 
wypozyczenia najwyzej trzech woluminow. Wypozyczeh 
krotkoterminowych nie wlicza si^ w ogolny limit 
wypozyczeh. 

5.4. Statusy wypozyczeh: 

• doba - ustuga dost^pna jest od poniedziatku do pî tku na 
noc, w sobot^ i dzieh poprzedzajq^cy okres swi^teczny. 
Publikacje wypozycza si^ na godzin? przed 
regulaminowym lub aktualnie obowiq̂ zujq̂ cym czasem 
zamkni^cia Czyteini i zwraca si? pierwszego dnia 
roboczego do godziny 10.00. 

• 3 dni - ustuga dost^pna codziennie w godzinach pracy 
Czyteini. Uzytkownik korzysta z publikacji trzy petne doby 
od momentu wypozyczenia. Nie wlicza si^ w ten czas swi^t 
i niedziel. 

• 7 dni - ustuga dost^pna codziennie w godzinach pracy 
Czyteini. Wypozyczenia dotycz^ wybranych ksi^zek 
z magazynu Cm 

• dwa tygodnie - ustuga dost^pna codziennie w godzinach 
pracy Czyteini. Wypozyczenia dotycz^ 
dwuegzemplarzowych ksi^zek z dziatu plociana 
i masoviana. 

5.5. W wyj^tkowych okolicznosciach termin zwrotu 
wypozyczonych publikacji moze zostac przedtuzony. 
Prolongata nie jest udzielana: 
- gdy Uzytkownik nie zwrocit w terminie wypozyczonych 
materiatow, 
- gdy Uzytkownik ma nieuregulowane inne zobowi^zania 
wobec Biblioteki, 
- w przypadku duzego zapotrzebowania na dany materiat. 

5.6. Ostateczn^ decyzj§ o wypozyczeniu lub prolongacle 
podejmuje dyzuruj^cy bibliotekarz. 

5.7. Wypozyczeniu nie podlegaj^ czasopisma, 
encyklopedie, leksykony, stowniki, albumy, atlasy oraz 
szczegolnie cenne i poszukiwane zbiory. 

5.8. Nie wypozyczamy ksi^zek, ktore s ^ aktualnie 
dost^pne w Wypozyczaini gtownej, z wyj^tkiem sytuacji 
gdy czytelnik wykorzystat juz limit wypozyczeh. 

5.9. W zaieznosci od zainteresowania dan^ ksi^zk^ jej 
status moze ulec zmianie. W uzasadnionych przypadkach 
bibliotekarz moze zazq^dac zwrotu ksiq^zek przed 
terminem. 

5.10. Niedotrzymanie terminu wypozyczeh powoduje 
btokad^ konta bibliotecznego i naliczenie regulaminowej 
kary. 



5.11. Za nieterminowy zwrot zbiorow czytelnik 
zobowi^zany jest uiscic oplaty w wysokosci 10,00 PLN 
(od jednej Ksi^z ki) za kazdy rozpoczynaj^cy si^ dzien po 
ustalonym terminie zwrotu. 

5.12. Bibliotekarz ma prawo zaz^dac kaucji zwrotnej 
w zaieznosci od wartosci wypozyczonej ksiazki. 
Wysokosc kaucji ustala kierownik lub osoba przez niego 
upowazniona. Naliczona kaucja nie podlega 
oprocentowaniu. Kaucja nie odebrana w ciqgu 
12 miesi^cy ulega przepadkowi na rzecz Ksi^znicy 
Ptockiej. 

5.13. Czytelnik, ktory zdecyduje si§ skorzystac 
z usiugi wypozyczeh krotkoterminowych bierze petn^ 
odpowiedzialnosc za bezpieczehstwo wypozyczonych 
matehatow oraz termin ich zwrotu. W przypadku 
zagubienia lub zniszczenia matehatow bibliotecznych 
Czytelnik zobowiq^zany jest odkupic identyczn^ pozycj? 
lub zaptacic jej rownowartosc aktualnej ceny rynkowej. 

5.14. Niedotrzymanie terminu zwrotu, zniszczenie lub 
zagubienie wypozyczonych ksi^zek moze stanowic 
podstaw^ do utraty przez uzytkownika prawa 
do korzystania z tej formy udost^pnieh. 

6. Ksiazki, ktorych nie ma w zbiorach bibliotek, ani 
w innych bibliotekach ptockich, na zyczenie Czytelnika 
mog^ bye sprowadzone w drodze wypozyczeh 
mi^dzybibliotecznych po ztozeniu odpowiedniego 
zamowienia. Ksiazki te udostepniane s ^ wytacznie na 
miejscu w Czyteini, nie mozna wypozyczyc ich do domu. 
Za przesytke krajow^ w ramach wypozyczeh 
miedzybibliotecznych ustala si^ zryczattowan^ optat̂  
w wysokosci 10,00 PLN. 

§ 3 

Prawa czytelnika 
Czytelnik ma prawo: 
1. Uzyskac informacji o zasobach informacyjnych, 

bibliograficznych i regionalnych oraz komputerowych 
bazach danych. 

2. Korzystac ze zbiorow Czyteini oraz przyniesionych 
ze sob^ wydawnictw (po zgtoszeniu u dyzurujacego 
bibliotekarza). 

3. Jednorazowo ztozyc rewers na 5 woluminow. 
4. Korzystac z wtasnego sprz^tu (np. laptopa) za wiedz^ 

i zgod^ dyzurujacego bibliotekarza i w wyznaczonym 
do tego miejscu. 

5. Ztozyc reklamacje, jezeli w c i ^u 20 minut nie otrzyma 
zamowionego wydawnictwa. 

6. Prosic 0 zarezerwowanie ksiazki lub czasopisma, 
z ktorego chwilowo korzysta inny Czytelnik. 

§4 
Obowicizki czytelnika 

Czytelnika obowiqzuje: 
1. Pozostawienie w szatni wierzchnich okryc, teczek, 

plecakow, siatek i torebek, a takze parasoli, 
paczek itp. 

2. Czytelne wpisanie si? do zeszytu odwiedzin. 
3. Informowanie o wnoszeniu do Czyteini wtasnych 

wydawnictw. 
4. Zakaz wynoszenia poza Czyteini? materiatow 

bibliotecznych bez uzgodnienia zdyzuruj^cym 
bibliotekarzem. 

5. Dbatosc o udost^pnione matenaly biblioteczne. 
6. Zgtaszanie bibliotekarzowi uszkodzeh 

zauwazonych w udost^pnionych zbiorach. 
7. Odpowiedzialnosc za powstate z wlasnej winy 

uszkodzenia zbiorow bibliotecznych 
8. Sktadanie rewersow najpozniej na 20 minut przed 

zamkni^ciem Czyteini. 
9. Zwrot wszystkich materiatow bibliotecznych na 

10 minut przed zamkni^ciem Czyteini. 
10. Zachowanie ciszy, zakaz uzywania t e le fo r ^ 

komorkowych oraz spozywania positkow 
i napojow. 

§5 
Postanowienia kohcowe 

1. Dyzuruj^cy bibliotekarz ma prawo poprosic 
oopuszczenie Czyteini osoby bqdape pod 
wptywem alkoholu, srodkow odurzaj^cych lub 
nieprzestrzegaj^ce podstawowych zasad higieny 
osobistej. 

2. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty 
pozostawione przez Czytelnikow bez opieki. 

3. Czytelnik, ktory nie stosuje si? do przepisow 
niniejszego Regulaminu, decyzj^ kierownika 
Dziatu informacji bibliograficznej i regionalnej 
moze bye czasowo, a w szczegolnych 
przypadkach na state, pozbawbny p " ^ 
korzystania z Czyteini. Czytelnikowi przystuguje 
prawo odwotania s\q od tego postanowienia do 
Dyrektora Ksi^znicy Ptockiej im. Wtadystawa 
Broniewskiego, ul. T. Kosciuszki 6, tel. 24 262 8617. 

Niniejszy Regulamin obowiĉ zuje od 19 grudnia 2016 r. 
Zarz^dzenie nr 33/2016 Dyrektora Ksi^znicy Ptockiej 
im. Wtadystawa Broniewskiego z dnia 19 gmdnia 2016 r. na 
podstawie art. 14 pkt. 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o 
bibliotekach (Dz. U. nr 85 poz. 539 z pozniejszymi 
zmianami). 
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Zarz^dzenie nr 23/2018 
Dyrektora Ksi^znicy Plockiej im. Wladyslawa Broniewskiego 

z dnia 25 maja 2018 roku 

w sprawie zmiany Zarz^dzenia nr 33/2016 
z dnia 19 grudnia 2016 roku 

Dziataj^c na podstawie Statutu Ksi^znicy Plockiej im. Wladyslawa Broniewskiego nadanego 
przez Rad? Miasta Ptocka (uchwala Nr 479/XXV11I/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku), 
zarz^dzam, co nast^puje: 

§ 1 -
W „Regulaminie czyteini glownej Ksi^znicy Plockiej" wprowadzonym Zarz^dzeniem 
nr 33/2016 z 19 grudnia 2016 roku wprowadza si^ nast^puj^ce zmiany: 

1. zmianie ulega §1 pkt. 3 i otrzymuje brzmienie: „Z Czyteini moze korzystac kazda 
osoba po pozostawieniu u dyzurujacego bibliotekarza karty bibliotecznej", 

2. zmianie ulega podstawa prawna Regulaminu i otrzymuje brzmienie: art. 14 pkt. 4 
Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U . z 2018 r., 
poz. 574), 

3. do Regulaminu dodaje si^ „Klauzul^ informacyjn^ dla czytelnikow" w brzmieniu 
stanowi^cym Zal^cznik nr 1 do niniejszego Zarz^dzenia, 

4. do Regulaminu dodaje si^ „Cennik oplat regulaminowych" w brzmieniu stanowi^cym 
Zal^cznik nr 2 do niniejszego Zarz^dzenia. 

§ 2 . 
Pozostale zapisy Regulaminu czyteini glownej Ksi^znicy Plockiej pozostaj^ bez zmian. 

§ 3 . 
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zal^cznik nr 1 
do Zarz^dzenia nr 23/2018 Dyrektora Ksi^znicy Plockiej 

z dnia 25 maja 2018 roku 

Klauzula informacyjna dla czytelnikow 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuj?, ze: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ksi^znica Piocka im. Wladyslawa 

Broniewskiego z siedzib^ w Plocku, przy ul. Tadeusza Kosciuszki 6; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych w Ksi^znicy Plockiej - adres e-mail: 

iod@ksiaznicaplocka.pl; 

3) Pani/Pana dane b^d^ przetwarzane na podstawie obowi^ku prawnego, do ktorego 

wypetnienia jest zobowi^zany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu 

zapewnienia ochrony udost^pnianych i wypozyczanych zbiorow, w tym dochodzenia 

ewentualnych roszczeh prawnych i prowadzenia statystyk dotycz^cych korzystania 

z Biblioteki; 

4) podanie danych jest niezb^dne do zarejestrowania i obslugi czytelnika; 

5) udost^pnianie danych nie jest przewidywane; 

6) Pani/Pana dane b^d^ przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, 

jednak nie dluzej niz 5 lat od kohca roku, w ktorym ostatni raz wypozyczono ksi^zk? 

oraz dla osob korzystaj^cych z czyteini 5 lat od daty uplywu waznosci karty; 

7) posiada Pani/Pan prawo dost^pu do tresci swoich danych i ich sprostowania, usuni^cia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofni^cia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc 

z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni^ciem; 

8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu wlasciwego ds. ochrony danych 

osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan 

dotycz^cych narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 



K S I . ^ Z M C A P L O C K A 
im iiL;uv>/ima BronieMskie^o 

09-402 P L O C K . u l . T, Kosciuszki 6 
tel. 24 262 S6 17. fa.x 24-262 31 17 Zalcjcznik nr 2 

R E G O N 000658969 NIP 774 000 18 91 do Zarz^dzenia nr 23/2018 Dyrektora Ksi^znicy Plockiej 
z dnia 25 maja 2018 roku 

Cennik oplat za uslugi biblioteczne w Czyteini 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach 
(tekst jednolity: Dz. U . z 2018 r., poz. 574) i § 2 Regulaminu Czyteini wprowadza si^ 
nast^puj^ce oplaty za uslugi biblioteczne: 

Oplaty za wydruki komputerowe, kserokopie i skanowanie materialow bibliotecznych: 

- wydruki komputerowe: 
• czamo-bialy format A4 - 0,30 zl 
• kolorowy format A4 /tekst, tabela, wykres/ - 0,70 zl 
• wydruk grafiki w kolorze: 

format A6 (ok. 10x15 cm) - 1,00 zl 
format A5 (ok. 15x21 cm) - 2,00 zl 
format A4 (ok. 21 x30 cm) - 4,00 zl 
(oceny wielkosci powierzchni kolorowej dokonuje bibliotekarz) 

- odbitki kserograficzne: 
format A4 - 0,30 zl 
format A4 dwustronny - 0,60 zl 
format A3 - 0,60 zl 
format A3 dwustronny - 1,20 zl 

- skanowanie 
format A4 - 1,00 zl 

- za kserokopie lub wydruki komputerowe z materialow sprowadzonych z innych 
bibUotek pobiera si? dodatkowe oplaty, uzaleznione od wysokosci kosztow 
poniesionych przez bibliotek? 

Cennik wchodzi w zycie z dniem 25 maja 2018 roku 


