
 

Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 38/2014 

Rektora UWM w Olsztynie 

z dnia 28 maja 2014 r. 

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej 

 

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI BIBLIOTECZNE 

 

Opłata za: Jednostka Cena VAT 

1. Wydanie karty bibliotecznej szt. 10,00 zł zwolnione 

2. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej szt. 10,00 zł zwolnione 

3. Niezwrócenie w terminie wypożyczonej książki 

– wypożyczenia długoterminowe 

dzień/ 

wolumin 

0,20 zł nie podlega 

4. Niezwrócenie w terminie wypożyczonej książki 

–  wypożyczenia nocne i weekendowe 

dzień/ wolumin 5 zł za nie podlega 

5. Kaucja za wypożyczenie książki przez 

użytkownika spoza uczelni (wartość rynkowa 

książki nie mniej niż100 zł) 

wolumin wartości książki 

=>100 zł 

nie podlega 

6 Usługi wypożyczalni międzybibliotecznej  

 Opłata za sprowadzenie z kraju lub zagranicy 

oryginałów/kopii wydawnictw  (m.in.: koszty 

przesyłki, wartość Voucherów, opłaty z tytułu 

praw autorskich)  

 Według rachunku + 23 % 

Opłata za sprowadzenie z kraju lub zagranicy 

oryginału/kopii publikacji (papierowej lub 

elektronicznej) wg faktury wystawionej przez 

instytucję wypożyczającą/wykonującą kopię 

 Według faktury  

7 Usługi reprograficzne 

 Wydruk komputerowy A-4  strona 0,16 zł + 23 % 

 Kserokopia format A-4  strona 0,22 zł + 23 % 

 Kserokopia format A-3  strona 0,30 zł + 23 % 

 Wydruk komputerowy czarnobiały  strona 0,41 zł + 23 % 

 Wydruk komputerowy kolorowy  strona 1,23 zł + 23 % 

 Wydruk komputerowy zdjęcia strona 4,10 zł + 23 % 

8 Usługi dezynfekcji chemicznej w komorze fumigacyjnej 

 Dezynfekcja  wolumin 6,00 zł + 23 % 

 Dezynfekcja wsad 350,00 zł + 23 % 

9 Usługa digitalizacji  

 Skanowanie: w zależności od rodzaju skanowanego materiału: typowy – cena 1, nietypowy*- cena 2 

 Format i rozdzielczość skanu Jednostka Cena 1 Cena 2 VAT 

 format A4 rozdzielczość 300 dpi skan 3,00 zł 4,5 zł + 23 % 

 format A4 rozdzielczość 600 dpi skan 4,50 zł 6,75 zł + 23 % 

 format A3 rozdzielczość 300 dpi skan 6,00 zł 9,00 zł + 23 % 

 format A3 rozdzielczość 600 dpi skan 9,00 zł 13,50 zł + 23 % 

 format A2 rozdzielczość 300 dpi skan 12,00 zł 18,00 zł + 23 % 

 format A2 rozdzielczość 600 dpi skan 18,00 zł 27,00 zł + 23 % 

 format A1 rozdzielczość 300 dpi skan 24,00 zł 36,00 zł + 23 % 

 format A1 rozdzielczość 600 dpi skan 44,00 zł 66,00 zł + 23 % 

 Obróbka graficzna  plik 20 % opłaty za 

skanowanie 

20 % opłaty za 

skanowanie 

 

+ 23 % 

 Nagranie plików na nośnik DVD  płyta 8,00 zł + 23 % 

* materiały wydane przed 1945 rokiem lub z innego powodu kwalifikowane jako “materiały/zbiory 

specjalne” oraz wymagające skomplikowanej obróbki 


