
 

 
REGULAMIN 

WYPOŻYCZALNI DZIAŁU OŚWIATOWEGO BIBLIOTEKI 
CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI 

 

1. Zbiory biblioteki udostępniane są : 

 prezencyjnie, tzn. na miejscu, w czytelni; 

 drogą wypożyczeń indywidualnych w wypożyczalni biblioteki; 

 drogą wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem i w czytelni 
biblioteki. 

2. Czytelnik przy zapisie jest zobowiązany: 

 okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce 
zamieszkania; 

 złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu wypożyczalni 
działu oświatowego. 

3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne. 

4. Prawo do korzystania z wypożyczalni działu oświatowego mają :  

 żołnierze CSŁiI, 

 pracownicy resortu obrony narodowej zatrudnieni w CSŁiI, 

 słuchacze CSŁiI, 

 żołnierze zawodowi oraz pracownicy resortu obrony narodowej innych 
jednostek i instytucji wojskowych. 

5. Z wypożyczalni można wypożyczyć jednorazowo do 5 woluminów (osoby 
niezwiązane z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki do 2 woluminów).  
W uzasadnionych przypadkach Kierownik Biblioteki może zwiększyć liczbę 
udostępnianych książek. Książki beletrystyczne wypożycza się na okres jednego 
miesiąca, a naukowe i popularnonaukowe do trzech miesięcy. Termin zwrotu 
książki można dodatkowo czytelnikowi przesunąć o jeden miesiąc, jeśli nie ma na 
nią zamówienia. 

6. W przypadkach szczególnych (np.: skontrum, przeniesienie wypożyczalni  
do innego rejonu, remont) wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed 
upływem terminu określonego w pkt. 5. 

7. Wypożyczalnia realizuje zamówienia czytelników na materiały, których  
nie posiada – drogą wypożyczeń międzybibliotecznych w sieci wojskowej. 

8. Z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów cennych i książek 
sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych można korzystać tylko  
w czytelni. 

9. Z chwilą wypożyczenia materiałów bibliotecznych czytelnik staje się za nią 
całkowicie odpowiedzialny i obowiązany jest zwrócić ją w nieprzekraczalnym 
terminie, w takim stanie, w jakim zostały mu udostępnione. 

10. Jeżeli czytelnik przetrzymuje wypożyczone materiały biblioteczne ponad termin 
określony w pkt. 5 niniejszego regulaminu pociąga to następujące konsekwencje : 

 upomnienie; 

 ostrzeżenie; 

 czasowe pozbawienie prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki,  
(od 1 do 6 miesięcy; 

 powiadomienie bezpośredniego przełożonego. 

11. Czytelnik jak i bibliotekarz, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed  
jej wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być odnotowane. 

12. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych 
czytelnik jest zobowiązany :  

 odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu, i tego samego wydania  
lub nowszego; 

 pokryć koszty naprawy; 

 dostarczyć materiały biblioteczne, których przyjęcie jest uzasadnione potrzebami 
biblioteki, a których wartość nie jest niższa od zagubionego; 

 zapłacić kwotę odszkodowania ustalona przez kierownika. 

13. Wartość szkody ustala się według ceny aktualnego wydania, jeżeli dzieło znajduje 
się w sprzedaży księgarskiej. W pozostałych przypadkach ustala się wartość 
szacunkową uwzględniając: 

 cenę rynkową; 

 walory obiektywne dzieła: naukowe, artystyczne, historyczne itp.; 

 przydatność dzieła dla wypożyczalni. 

15. W razie odmowy zwrotu wypożyczonych książek lub wniesienia ekwiwalentu   
za ich zagubienie wypożyczalnie dochodzi swych praw w stosunku  do czytelników 
związanych z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki na zasadach 
odpowiedzialności i postępowania w przypadkach szkód powstałych w mieniu 
wojskowym, w stosunku do innych czytelników – zgodnie  z przepisami prawa 
cywilnego. 

16. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o informacje biblioteczne oraz pomoc  
w korzystaniu z katalogów, w doborze literatury, itp. 

17. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Kierownika Biblioteki  
do Szefa Wydziału Dydaktycznego, któremu kierownik podlega. 

18. Skargi i wnioski czytelnicy powinni wpisywać do księgi uwag i wniosków, która 
znajduje się w wypożyczalni. 

 
 
 

 

 

 

 

  


