
Zarządzenie nr 8/2022  

Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego  

z dnia 1 grudnia 2022 roku  

w sprawie konta kaucyjnego w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego 

 

1. Konto Kaucyjne w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego mogą założyć czytelnicy wymienieni 

w § 5 ust. 2 pkt.5 Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego,  

do którego przestrzegania są zobowiązani. Założenie konta jest jednoznaczne z 

zaakceptowaniem przez czytelnika ww. regulaminu oraz zasad wynikających z niniejszego 

zarządzenia dyrektora biblioteki. 

2. Warunkiem założenia konta kaucyjnego jest wpłata 30 zł kaucji zwrotnej za wypożyczenie 

jednej książki, maksymalnie 150 złotych za 5 książek.  Wpłaty należy dokonać przelewem 

na rachunek bankowy Uniwersytetu Gdańskiego : 49 1240 6292 1111 0011 1969 7295 w 

tytule przelewu wpisując „Nazwisko i imię – opłata za konto kaucyjne BG”. 

3. Przed odbiorem karty bibliotecznej należy wypełnić w wybranej Bibliotece UG (lub 

dostarczyć wypełnioną) Deklarację zamiaru korzystania z zasobów Biblioteki Uniwersytetu 

Gdańskiego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  i klauzulą informacyjną 

oraz uiścić ekwiwalent za wydanie karty bibliotecznej w kwocie 20 zł. 

4. Zwrot kaucji odbywa się na wniosek czytelnika, który tym samym rezygnuje z dalszego 

wypożyczania książek. Czytelnik wypełnia wniosek o zwrot kaucji, w którym podaje numer 

konta, na które kwota kaucji zostanie zwrócona. Wzór wniosku stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

5. Kwota zwracanej kaucji może być pomniejszona o należności czytelnika wobec Biblioteki 

UG, w szczególności opłaty za przetrzymanie, zniszczenie lub zgubienie książek. Czytelnik 

zakładając konto kaucyjne na zasadach niniejszego zarządzenia wyraża zgodę na dokonanie 

przez UG wskazanych potrąceń. 

6. Po upływie okresu przedawnienia tj. 6 lat, ze skutkiem na ostatni dzień roku 

kalendarzowego od dnia zwrotu wszystkich wypożyczonych książek przy jednoczesnym 

braku dalszej aktywności w zakresie wypożyczania książek oraz braku wniosku o zwrot 

wpłaconej kaucji, pozostaje ona w dyspozycji UG, z przeznaczeniem na zakup nowych 

pozycji bibliotecznych. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                               Dyrektor 

                                                                                                          Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 

                                                                                                                           Roman Tabisz 


