
ZARZĄDZENIE NR 2/2023 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej  

z dnia 13.01.2023r. 

W sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania czytników e-booków Kindle 

w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej 

 

 

Na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.194.), zarządzam co następuje: 

 

§1 

Wprowadza się Regulamin wypożyczania czytników e-booków Kindle w Miejsko Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Białej, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Dyrektor 

                    Patryk Bania 

 

 



Załącznik Nr1 

Regulamin wypożyczania czytników e-booków Kindle 

w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej 

 

1. Czytnik e-booków Kindle, zwany dalej: czytnikiem, może zostać wypożyczony 

pełnoletniemu Użytkownikowi Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej 

posiadającemu ważną kartę biblioteczną oraz nieposiadającemu zaległych zobowiązań 

wobec Biblioteki.  

2. Czytniki stanowią własność Gminnego Centrum Kultury w Białej, zwanej dalej: 

Wypożyczającym.  

3. W ramach wypożyczenia, jeden Użytkownik otrzymuje jeden czytnik wraz z 

przewodem  USB do ładowania czytnika. 

4. Czytnik jest wypożyczany na okres do 30 dni. Okres ten może zostać przedłużony na 

kolejny okres do 30 dni, o ile czytnik nie został zamówiony przez innego Użytkownika, 

za zgodą Wypożyczającego. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu 

zwrotu. 

5. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest zawarcie  umowy wypożyczenia czytnika 

pomiędzy Wypożyczającym a Użytkownikiem.  

6. Użytkownik jest zobowiązany do użytkowania czytnika zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

7. Użytkownik ma możliwość wyboru książek w wersji elektronicznej z zasobów 

Wypożyczającego znajdujących się w bazie e-booków w czytniku. W przypadku 

wypożyczenia czytnika nie posiadającego bazy e-booków, Użytkownik może 

samodzielnie wgrywać na czytnik e-booki na konto czytnika pochodządze z legalnych 

źródeł. Wszelką odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich w związku z 

korzystaniem z czytnika ponosi Użytkownik, który dokona tych naruszeń.  

8. Przed oddaniem e-czytnika Wypożyczającemu prywatny księgozbiór należy usunąć. 

9. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika tylko na własny użytek, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

10. Użytkownik nie jest uprawniony do: 

1)  rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika i wgranych na nim e-booków 

w całości lub we fragmentach; 

2) modyfikowania treści e-booków; 



3)  komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści 

i wprowadzania ich do sieci internetowych; 

4)  udostępniania czytnika e-booków innym osobom. 

11. W przypadku wykorzystywania czytnika i/lub e-booków niezgodnie z prawem lub 

postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik ponosi wszelką 

odpowiedzialność w tym zakresie, tak wobec Wypożyczającego, jak i wobec osób 

trzecich.  

12. W chwili zwrotu czytnik oraz dodatkowe wyposażenie powinny być w stanie 

kompletnym i niepogorszonym od momentu wypożyczenia przez Użytkownika, a także 

z kompletem e-booków wgranych na czytnik przez Wypożyczającego. 

13. Użytkownik powinien poinformować Wypożyczającego o wszystkich dostrzeżonych 

uszkodzeniach czytnika lub jego nieprawidłowym działaniu. 

14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Wypożyczającego za 

uszkodzenia wypożyczonego czytnika oraz przewodu USB, w tym utratę czytnika oraz 

przewodu USB,  na zasadach Kodeksu cywilnego.  

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe, a także umowa 

wypożyczenia czytnika.  

 


