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Rozdzial I

Postanowienia ot6lne

51
1. Regulamin okre6la zasady organizacji ifunkcjonowania Biblioteki G6rnoileskiej Wy2szej

Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
2. Biblioteka G6rnojlEskiej Wy2szej szkoly Handlowej im. Wojciecha Korfantego

w Katowicach dziala zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyiszym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 7668, z p6in. zm.l, ustawE z 27 czerwca 1997 r. o
bibliotekach lDz.U. z 2079 t., poz. 7479) oraz ze Statutem G6rno6laskiej Wy2szej Szkoly

Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

92
1. Uiyte w Regulaminie okreilenia oznaczajE:

1) Biblioteka/Biblioteka GWSH - Biblioteka G6rno<lqskiej Wyzszej szkoly Handlowej im.
Wojciecha Korfantego w Katowicach;

2) Uiytkownik - osoba korzystajaca z material6w bibliotecznych Biblioteki G6rnoSlaskie.i

Wy2szej Szkoly Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, zar6wno
w wypo2yczalni jak i w czytelni;

3) Uczelnia - G6rnoilaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach.

2. Biblioteka GWSH jest jednostka organizacyjna Uczelni realizujEca zadania naukowe,
dydaktyczne j uslugowe.

Rozdzial ll
Funkcje i zadania Biblioteki

S3
1. W sklad systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni (Biblioteki GWsH)wchodzE:

1) \,!ypoZyczalnia;

2) czvtelnia
2. Biblioteka GWSH realizuje zadania okre3lone w przepisach, o ld6rych mowa w 51 ust.2

reguramrnu.

3. Do gl6wnych zadad i funkcji Biblioteki nalezy w szczeg6lnoici:

1) gromadzenie iopracowywanie material6w dydaktycznych, zbior6w niezbednych do
realizacji ksztatcenia ibadari naukowych w zakresie studi6w prowadzonych w
Uczelni;

2) udostqpnianiezbior6wbibliotecznych;
3) przygotowywanie material6w do akredytacji.

4. W Bibliotece funkcjonuje katalog elektroniczny, w kt6rym zgromadzone sq wszystkie

dostepne materialy biblioteczne.
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Rozdziaf lll
zasady udostepniania zbior6w Biblioteki

54
1. Ze zbior6w BibliotekiGWSH moga korzystad:

1) studenci Uczelni;
2) pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni GWSH;

3) w zakresie zbior6w udostqpnianych w czytelni r6wniei studenci innych uczelni, zwani

lqcznie dalej Uiytkownikami.
2. Zbiory biblioteczne udostqpnia siQ:

1) w czytelni;
2) poprzez wypo2yczenie na zewnQtrz.

5s
1. Do korzystania z wypoiyczalni Biblioteki GWSH uprawnia posiadanie aktualnej karty

identyfikacyjnej studenta z kodem kreskowym.
2. Karty identyfikacyjnejnie wolno nikomu odstepowaf.
3. o kaidej zmianie danych podawanych w zwiqzku z wydaniem karty a tak:e o jej

zagubieniu, nale2y bezzwtocznie powiadomii osobiacie w Bibliotece GWSH lub droga

mailowq na adres: biql&lqk3@rolt:p!. Konsekwencje powstale na skutek zaniedbania

tego obowiEzku obciE2ajE posiadacza karty.

56
1. Materiaty biblioteczne wypoiyczane sa na miesiQc, datE zwrotu jest data wybita na karcie

w ksiAice.
2. Prolongaty wypozyczenia ksiq2ek, jednorazowo o kolejny miesiac, moina dokona6:

1) osobiscie;
2) telefonicznie;
3) mailowo;
4) katalog online INTEGRO

s7
1. Jednorazowo U2ytkownik moie wypoiyczyi 10 ksiE2ek.

2. Zam6wienie material6w bibliotecznych odbywa siq tylko i wyiqcznie poprzez zlo2enie

zam6wienia elektronicznego w katalogu INTEGRO.

3. Zam6wienie jest do odbioru w okresie do 5 dni od dnia zlo2enia przez Uiytkownika
zam6wienia.

4. Zam6wienia zloione przez Uiytkownik6w realizowane sq w godzinach pracy

wypoiyczalni i czytelni, w przypadku durej ilofti zam6wiei oczekiwanie na ksiaikq mo2e

trwad dtuiej.
5. zam6wienie zloione na p6l godziny przed zamkniqciem wypo2yczalni realizowane jest

w dniu nastepnym.

98
1. U2ytkownik ponosi odpowiedzialno3a za wypoiyczone materialy biblioteczne.
2. Przekazywanie wypo2yczonych z Biblioteki GWSH materiat6w osobie trzeciej jest

zabronione.

Strona 3 z 5



3, lMaterlaty biblioteczne wypo2yczane sa bezpfatnie.
4. U2ytkownik zobowiEzany jest do zaplaty kary za przekroczenie terminu wypo2yczenia w

wysokogci 0,30 zt za kaidy dzie6, za kaidy niezwr6cony w terminie egzemplarz.
5. Kara o kt6rej mowa w ust. 4 w wvjEtkowych wypadkach mo2e zosta6 obni2ona. Decyzjq

w tej sprawie ka2dorazowo podejmuje pracownik Biblioteki.
6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia ksia2ki nalety odkupi6 takE samq,a gdy brak

danej pozycji w ksiqgarni naleiy zaplacii sumq r6wne trzykrotnej aktualnej cenie
zagubionej (zniszczonej) pozycji, nie mniej.iednak nii 50,- zl.

9e
1. Pracownicy Uczelni mogq wypoiyczad ksiqzki wylqcznie do u2ltku sluibowego, na okres

trwania zajQi na uczelni.
2. Nie wyporycza sie na zewnEtrz:

1) czasopism;
2) tytul6w jednoegzemplarzowych;

3) CD-ROM-6W;
4) i innych material6w bibliotecznych przeznaczonych do korzystania tylko w czytelni.

510
1. Korzystanie z czwelni moiliwe jest na podstawie legitymacji studenckiej, kt6rQ nale2y

pozostawii pracownikowi biblioteki i zajqd miejsce przez niego wskazane w
oomieszczeniu czvtelni.

2. W celu skorzystania z material6w bibliotecznych dostqpnych w czytelni naleZy wypelnid
zam6wienie (rewers) Iub zlo2yi zam6wienie przez internet, korzystajqc z katalogu

elektronicznego.
3. Zam6wienie zloione na 15 minut przed zamknieciem czytelni realizowane jest w dniu

nastepnym.
4. Pozycli przeznaczonych do korzystania w czytelni nie wolno wynosii poza jej teren bez

zezwolenia bibliotekarza.
5. Zabrania siq wnoszenia do czwelni napoj6w ijedzenia. Okrycia wierzchnie oraz torby

nale2y bezwzglednie pozostawiai w szafkach do tego wyznaczonych.
6. W pomieszczeniach czytelni obowiAzuje bezwzgledna cisza. Osoby nie przestrzegajace

tego nakazu bedQ wypraszane.

Rozdzial lV
Przepisy ko6cowe

s11
1. Wszelkie dane osobowe gromadzone przez Bibliotekq se przetwarzane wylqcznie dla

cel6w okreslonych w przepisach art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo

o szkolnictwie wyiszym i nauce (Dz. U. z 2018 |. poz.7668 zpo2n. zm.), art.4 i art. 21ust.
1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2OI9 r. poz. 7479) orcz
podlegajq ochronie zgodnie z przepisami RozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przept,} ,vu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (0g6lne rozporzqdzenie o ochronie danychi
publ. Dz. Urz. UE L 2016 r. Nr 119, s. 1, dalej jako RODO).
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2. Administratorem danych przetwarzanych w zwiazku z ewidencjonowaniem
u2ytkownik6w Biblioteki oraz udostepnianiem zbior6w w{asnych Biblioteki i materiaf6w
z innych bibliotek w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest G6rno(lqska Wy2sza Szkola

Handlowa im, Wojciecha Korfantego w Katowicach reprezentowana przez Rektora.
Klauzula informacyjna dotyczQca przetwarzania danych osobowych jest dostqpna na

stronie internetowej WWWg{Sb.p! w zakladce polityka bezpieczefistwa oraz przywejiciu
do Biblioteki.

512
Kary o kt6rych mowa w S 8 ust. 4 i ust. 6 nale2y wplacad na konto GWSH nr: 59 1050 1214
1000 0022 1839 5933 lub karte platnicza w Bibliotece.

s13
Niestosowanie siq do przepis6w regulaminu Biblioteki GWSH pociaga za soba utratq prawa
korzvstania z Biblioteki.

Skargi i wnioski dotyczEce
biuroprawne@gwsh.pl

Niniejszy Regulamin wchodzi w

61L
pracy Biblioteki GWSH nale2y zgfaszai na adres

516
iycie z dniem uchwalenia.

cdRl(SUsx^c, z{s?xot"AElrJrDnw^
@. tv KORFTNIEG.

Dr hab. r,raszrofszitar$ti, pmt GWSH
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