
 

Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 października 2022 roku 

 

w sprawie szczegółowych uprawnień czytelników do wypożyczania zbiorów i korzystania z innych usług BUG 

 
 

Kategoria czytelnika Maksymalna 

liczba 

wypożyczonych 

egzemplarzy 

Okres 

wypożyczenia 

regularnego/krótko

terminowego*** 

Liczba i okres 

prolongaty 

(wyłącznie 

wypożyczenia 

regularne) 

Dostęp do 

zasobów 

elektronicznych 

Zamawianie 

publikacji z 

innych bibliotek 

przez 

Wypożyczalnię 

Międzybibliotecz

ną 

Okres wypożyczenia 

Pokoju Pracy 

Indywidualnej 

1. Pracownicy UG (nauczyciele akademiccy, 

pracownicy niebędący nauczycielami 

akademickimi), emerytowani 

profesorowie UG*, pracownicy PG i 

GUMed 

30, w tym 10 

krótkoterminowo 

*** 

180 dni/7 dni nielimitowana 

ilość x 1 

miesiąc 

z komputerów w 

sieci UG i spoza 

sieci UG (tylko 

pracownicy UG) 

Tylko pracownicy 

UG 

Max 30 dni (tylko 

nauczyciele akademiccy i 

emerytowani 

profesorowie UG*) 

2. Doktoranci UG oraz studenci UG z 

podwyższonym limitem wypożyczeń 

(studenci z indywidualnym tokiem 

studiów, studenci studiujący na dwóch 

kierunkach, studenci ostatniego roku 

studiów), doktoranci PG i GUMed 

20, w tym 5 

krótkoterminowo 

*** 

60 dni/3 dni  

NW**(120 dni/5 

dni) 

2x1 miesiąc z komputerów w 

sieci UG i spoza 

sieci UG (tylko 

doktoranci i 

studenci UG) 

Tylko doktoranci i 

studenci UG  

Max 14 dni (tylko 

doktoranci i studenci UG) 

3. 

  

Pozostali studenci UG, wszyscy studenci 

PG i GUMed 

15, w tym 5 

krótkoterminowo 

*** 

30 dni/3 dni     

NW** (120dni/5dni) 

2x1 miesiąc z komputerów w 

sieci UG i spoza 

sieci UG (tylko 

studenci UG) 

Tylko studenci UG Wypożyczenia 

krótkoterminowe – 1 dzień 

(tylko studenci UG) 

4. Pracownicy, doktoranci i studenci 

publicznych szkół wyższych, których 

biblioteki wchodzą w skład Zespołu 

Bibliotek Naukowych Województwa 

Pomorskiego, uczniowie szkół 

ponadpodstawowych, słuchacze 

Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, inni (doktoranci spoza UG z 

poręczeniem promotora UG, emerytowani 

pracownicy UG, doktorzy stypendyści), 

pozostałe osoby po wpłaceniu kaucji 

5 (bez wypożyczeń 

krótkoterminowych

***) 

30 dni/nie dotyczy 1x1 miesiąc wyłącznie z 

komputerów w  

sieci UG 

Tylko doktoranci 

spoza UG z 

poręczeniem 

promotora UG  

Nie dotyczy 

* wyłącznie po uzyskaniu statusu emerytowanego profesora UG 

** doktoranci i studenci UG, PG i GUMED z orzeczoną niepełnosprawnością                                                                                     Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 

***księgozbiór z czytelń                                                                                                                                                                                                  Roman Tabisz 


