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REGULAMIN USŁUGI 
“Wypożyczenie międzybiblioteczne” 

 
1. Niniejszy regulamin jest rozwinięciem ogólnego regulaminu MiPBP w Dębicy. 

2. W celu rozpoczęcia procesu realizacji wypożyczenia czytelnik musi złożyć stosowne 
zamówienie pod numerem telefonu lub drogą mailową na adres Czytelni  

a. Aktualne dane kontaktowe dostępne są w zakładce “Kontakt” na stronie 
internetowej mbpdebica.eu 

b. Użytkownik zobowiązany jest podać możliwie najwięcej informacji 
dotyczących zamawianych materiałów. 

c. Użytkownik zobowiązany jest do określenia przynajmniej tytułu oraz autora 
danej książki, oraz w miarę możliwości wydawnictwa jak i przybliżonego roku 
wydania książki. 

d. Za sprowadzenie niewłaściwych materiałów spowodowane brakiem 
podstawowych informacji MiPBP w Dębicy nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Książki wypożyczone przez MiPBP w Dębicy w ramach wypożyczenia 
międzybibliotecznego udostępnia się czytelnikom wyłącznie na miejscu w Czytelni 
Głównej. 

4. Materiały biblioteczne wypożyczone przez bibliotekę pozostają w MiPBP w Dębicy 
nie dłużej niż 4 tygodnie 

a. Wyjątek stanowi określenie innego terminu przez bibliotekę wypożyczającą. 

b. Czas przechowywania materiałów naliczany jest od momentu dostarczenia 
ich do MiPBP w Dębicy. 

5. Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych z innych bibliotek lub 
wykonanie ich kserokopii pokrywa czytelnik 

a. zamówienie materiałów bibliotecznych - opłata naliczana jest według obecnie 
obowiązującego cennika usług pocztowych. Czytelnik otrzyma rachunek 
potwierdzający rzeczywisty koszt sprowadzenia materiałów. 

b. zamówienie kserokopii materiałów bibliotecznych - opłata naliczana jest 
według rachunku wystawionego przez bibliotekę wypożyczającą oraz według 
obecnie obowiązującego cennika usług pocztowych. Czytelnik otrzyma 
rachunek potwierdzający rzeczywisty koszt sprowadzenia materiałów. 

6. Wykonane kserokopie przechodzą na własność czytelnika. 

7. W przypadku rezygnacji z usługi czytelnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt w 
terminie do dwóch dni od daty złożenia zamówienia. 
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8. MiPBP w Dębicy zastrzega sobie prawo do odmowy sprowadzenia: 

a. trudno dostępnych 

b. szczególnie cennych materiałów bibliotecznych 

9. MiPBP w Dębicy zastrzega sobie prawo do zmiany tego regulaminu bez 
informowania czytelników. 
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