
Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie 

               Szprotawa, 23.12.2022r. 

 

ZARZĄDZENIE NR 12 /2022 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie 

w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu korzystania z usług Legimi 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie 

 

§ 1 

 
Na podstawie Art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1479) zatwierdzam Regulamin korzystania z usług 

Legimi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie, stanowiący 

załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do 

wiadomości pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie oraz jej 

użytkownikom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie 

 

Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Dyrektora nr 12 / 2022 
 
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG LEGIMI 
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W 

SZPROTAWIE 
 
 

1. Możliwość   korzystania   z   darmowej   oferty   abonamentowej   

Legimi   w   Miejskiej Bibliotece   Publicznej   w Szprotawie (dalej: 

Biblioteka), mają wyłącznie Czytelnicy zapisani w Bibliotece i nie 

posiadający wobec niej zadłużeń. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest pisemne 

zezwolenie rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. Każdy Czytelnik może otrzymać tylko 1 kod. 

3. Kody ważne w danym miesiącu wydawane są osobiści (w 

szczególnych wypadkach za pośrednictwem poczty elektronicznej), 

od pierwszego dnia roboczego danego miesiąca do wyczerpania 

limitu kodów przeznaczonych na dany miesiąc. 

4. O przyznaniu kodu decyduje między innymi: 

- systematyczność wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece, 

- uczestnictwo w DKK lub w życiu biblioteki np. ( Narodowym Czytaniu, 

spotkaniach autorskich, warsztatach itp.), 

- w roku poprzednim na koncie użytkownika powinno znajdować się co 

najmniej 5 wypożyczonych pozycji książkowych, 

- kolejność zgłoszeń w dniu rozpoczęcia wydawania kodów. 

5. Kod należy aktywować w miesiącu, w którym Czytelnik go otrzymał 

(np. kod otrzymany w lutym, należy aktywować najpóźniej w 

ostatnim dniu lutego). Jeśli nie nastąpi jego aktywacja, przez kolejne 

dwa miesiące nie można pobrać nowego kodu. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z aplikacji Legimi, 

aktywowania kodów oraz korzystania z usługi znajdują się na stronie 

https://www.legimi.pl/zgora 

 



Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie 

 

 


