
Regulamin Biblioteki  
Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej 

 
 
 

§ 1 Przepisy ogólne 
 
 
1. Biblioteka Collegium Mazovia jest placówką naukową, dydaktyczną i usługową.  
 
2. Gromadzi zbiory polskie i obce zgodnie z potrzebami uczelnianymi, opracowuje je, 
udostępnia, przechowuje i prowadzi działalność informacyjną.  
 
3. Zbiory Biblioteki udostępniane są w wypoŜyczalni na warunkach określonych niŜej oraz w 
czytelni prezencyjnie.  
 
4. Podstawę do wypoŜyczenia zbiorów stanowi karta biblioteczna i potwierdzony własnoręcznym 
podpisem dokument o konieczności ścisłego przestrzegania Regulaminu Biblioteki.  
 
5. Wynoszenie zbiorów i przedmiotów będących własnością Biblioteki CM poza jej obręb bez 
dopełnienia obowiązujących formalności jest niedozwolone.  
 
6. Czas pracy Biblioteki, jak teŜ wszelkie zmiany w działalności usługowej podany jest do 
wiadomości uŜytkowników. 
 

§ 2 Prawa Czytelnika 
 
1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów Biblioteki mają: 
- pracownicy naukowo-dydaktyczni Collegium Mazovia, 
- pracownicy administracyjni, 
- studenci wszystkich kierunków i poziomów kształcenia Collegium Mazovia.  
 
2. Prawo do odpłatnego korzystania z Biblioteki mają równieŜ inne osoby spoza Uczelni (tzn. nie 
ujęte w § 2 p. 1).  
 
3. Czytelników obowiązują następujące limity i okresy wypoŜyczeń: 
- studenci - 3 wol. na okres 30 dni, 
- pracownicy naukowo - dydaktyczni - 10 wol. na okres 6 miesięcy, 
- pracownicy administracyjni - 5 wol. na okres 6 miesięcy, 
- inne biblioteki - na 1 miesiąc.  
 
4. Termin zwrotu wypoŜyczonych ksiąŜek moŜe być przesunięty na prośbę Czytelnika o ile nie 
ma na nie zapotrzebowania.  
 
5. Czytelnik moŜe zamawiać ksiąŜki, które w danej chwili są wypoŜyczone.  
 
6. Czytelnik moŜe pisemnie upowaŜnić inną osobę do korzystania ze swojej karty.  
 
7. Biblioteka prowadzi wypoŜyczenia międzybiblioteczne, jeśli Czytelnik potrzebuje ksiąŜki, której 
nie ma w księgozbiorze, moŜe starać się o jej wypoŜyczenie z innej biblioteki. Koszty 
sprowadzenia pokrywa Czytelnik. 



§ 3 Obowiązki Czytelnika 
 
1. Prawo korzystania z wypoŜyczalni nabywa się z chwilą uzyskania karty bibliotecznej. 
Warunkiem uzyskania karty jest okazanie jednego z dokumentów: 
- legitymacji studenckiej Collegium Mazovia, 
- indeksu Collegium Mazovia, 
- legitymacji pracowniczej, 
- dowodu osobistego.  
 
2. WypoŜyczenie zbiorów następuje po okazaniu karty bibliotecznej.  
- Karta biblioteczna jest waŜna przez okres studiów lub pracy w Collegium Mazovia. 
- Nie naleŜy odstępować jej innym osobom.  
-W przypadku zagubienia naleŜy natychmiast powiadomić o zaistniałym fakcie wypoŜyczalnię. 
- Duplikat karty moŜna otrzymać po upływie dwóch tygodni od złoŜenia pisemnego 
oświadczenia w tej sprawie. 
- Konieczność zwrotu karty jest wymagana wraz z podpisaniem karty obiegowej.  
 
3. Materiały biblioteczne naleŜy zamawiać na specjalnych formularzach - rewersach dostępnych w 
Bibliotece.  
 
4. Czytelnik jest obowiązany zawiadomić Bibliotekę o zmianie adresu, nazwiska.  
 
5. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania ksiąŜek. Powinien zwrócić uwagę na stan ksiąŜki 
przed jej wypoŜyczeniem, zauwaŜone uszkodzenia naleŜy zgłosić bibliotekarzowi.  
 
6. Czytelnik odpowiada prawnie za wypoŜyczone zbiory. Samowolne przekazywanie ksiąŜek innej 
osobie jest zabronione.  
 
7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia dzieła Czytelnik rozlicza się na jeden ze sposobów:  
a. odkupuje identyczny egzemplarz lub najnowsze wydanie ksiąŜki,  
b. wpłaca do wypoŜyczalni ekwiwalent pienięŜny odpowiadający aktualnej wartości ksiąŜki + 
koszty manipulacyjne (np. ponowne zamówienie dokumentu, opłata za przesyłkę).  
 
8. W wyjątkowych wypadkach Biblioteka moŜe prosić o zwrot ksiąŜek przed upływem ustalonego 
terminu zwrotu.  
 
9. JeŜeli Czytelnik przetrzymuje ksiąŜki ponad termin ustalony w § 2 p.3, otrzymuje ponaglenia o 
zwrot (na koszt Czytelnika).  
 
10. Biblioteka pobiera opłatę za przetrzymywanie ksiąŜek ponad ustalony termin w wysokości 
ustalonej na dany rok kalendarzowy za kaŜdy przetrzymywany dokument.  
 
11. JeŜeli Czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu ksiąŜki lub uiszczenia naleŜnych opłat, 
Biblioteka dochodzić będzie swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.  
 
12. Pracownicy dydaktyczni i administracyjni rozwiązujący umowę o pracę (równieŜ umowę o 
dzieło i umowę zalecenie) z Uczelnią zobowiązani są do rozliczenia się z Biblioteką poprzez 
zwrot karty czytelnika i uzyskanie podpisu na pracowniczej karcie obiegowej stwierdzający 
uregulowanie wszystkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki Collegium Mazovia.  
 

 



§ 4 Udostępnianie prezencyjne 
 
1. Wchodzących do biblioteki obowiązuje: 
a. pozostawienie w szatni okryć, teczek i toreb,  
b. zachowanie ciszy i porządku oraz nie palenie i nie spoŜywanie posiłków, 
c. wpisanie się do rejestru czytelników,  
d. zgłoszenie wnoszonych do czytelni publikacji, 
e. pozostawienie na czas korzystania z czytelni dowodu toŜsamości.  
 
2. Zbiory wydaje bibliotekarz po złoŜeniu zamówienia.  
 
3. Realizacja zamówień odbywa się na bieŜąco.  
 
4. W czytelni, oprócz zbiorów własnych, udostępnia się materiały sprowadzone z innych 
bibliotek drogą wypoŜyczenia międzybibliotecznego.  
 
5. Zbiory audiowizualne udostępnia się na miejscu.  
 
6. Korzystanie z prac dyplomowych absolwentów Collegium Mazovia jest moŜliwe wyłącznie w 
czytelni. Zasady udostępniania tych prac określa Załącznik 2 do Regulaminu Biblioteki Collegium 
Mazovia.  
 
7. Korzystanie z INTERNETU: 
- wymaga się wcześniejszego zapisu na dzień i godzinę, 
- pierwszeństwo w dostępie do Internetu mają pracownicy naukowi Collegium Mazovia, 
- czas korzystania maksymalnie - 1 godzina. 
- w uzasadnionych przypadkach istnieje moŜliwość przedłuŜenia czasu przebywania w Internecie. 
 

§ 5 Opłaty i kary 
 
1. Wysokość opłat rocznych i kar za przetrzymanie dokumentów reguluje Załącznik nr 1 do 
Regulaminu Biblioteki Collegium Mazovia.  
 
2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu moŜe spowodować częściowe lub całkowite 
zawieszenie prawa korzystania z Biblioteki Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej 
 

§ 6 Postanowienia końcowe 
 
1. Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2003r.  
 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu Biblioteki Collegium Mazovia 

 
Dotyczy kar i opłat rocznych pobieranych od Czytelników 

 
Na podstawie Regulaminu Biblioteki Collegium Mazovia zarządza się: 
 
 
 
 
 



§ 1 
 
1. Czytelnik przetrzymujący ksiąŜki ponad ustalony w regulaminie termin winien zapłacić karę za 
przetrzymywanie materiałów bibliotecznych w wysokości 1 złoty za tydzień za jeden dokument.  
 

§ 2 
 
1. Czytelnicy korzystający z usług wypoŜyczalni nie będący studentami Collegium Mazovia winni 
dokonać wpłaty rocznej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w wysokości 50 zł 
(słownie: pięćdziesiąt złotych).  
 
2. Opłata roczna obowiązuje na czas roku akademickiego tj. od 1 października do 30 września.  
 

§ 3 
 
1. Niniejsze ustalenia wchodzą w Ŝycie z dniem 1 października 2003r.  
 
 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu Biblioteki Collegium Mazovia 

 
Dotyczy zasad udostępniania prac dyplomowych 

 
Na podstawie Regulaminu Biblioteki Collegium Mazovia zarządza się: 
 

§ 1 
 
1. Prace dyplomowe absolwentów Collegium Mazovia przechowywane w Bibliotece stanowią 
zbiory specjalnej troski o ograniczonym dostępie.  
 

§ 2 
 
1. Prace te są udostępniane do wykorzystania tylko na miejscu, w Czytelni.  
 
2. Warunkiem skorzystania z tych prac jest zarejestrowanie pobrania pracy w "Zeszycie 
udostępnień prac dyplomowych".  
 
3. Zapis w "Zeszycie udostępnień prac dyplomowych" musi zawierać: 
- datę udostępnienia,  
- imię i nazwisko osoby korzystającej, 
- numer dowodu toŜsamości/legitymacji studenckiej, 
- autora, tytuł i sygnaturę udostępnianej pracy.  
 

§ 3 
 
1. Kategorycznie zabrania się dokonywania odbitek kserograficznych, fotograficznych i in. z w/w 
prac.  
 

 
 
 



§ 4 
 
1. Prace dyplomowe opatrzone klauzulą niejawne są udostępniane tylko po otrzymaniu pisemnej 
zgody Dziekana Wydziału.  
 

§ 5 
 
1. Niniejsze ustalenia wchodzą w Ŝycie z dniem 1 października 2003r. 


