
WYKAZ OPŁAT 

obowiązujących w Bibliotece Głównej UP od 2019 roku  

1. Opłaty związane z wpisem i prolongatą konta 

l.p. pozycja opłata 

1. Druk karty bibliotecznej lub karty Gość Czytelnik1 5,00 zł 

2. Duplikat karty bibliotecznej lub karty Gość Czytelnik 5,00 zł 

 

2. Opłaty związane z udostępnianiem materiałów 

l.p. pozycja opłata 

1. Przetrzymanie książki (opłata za każdą dobę)2 0,30 zł 

2. Przetrzymanie książki ze zbioru KKW (opłata za każdą rozpoczętą dobę)2 3,00 zł 

3. Przetrzymanie audiobooka, dokumentu audiowizualnego (opłata za każdą dobę)2 0,30 zł 

4. Przetrzymanie płyty CD-ROM (opłata za każdą dobę) 2 0,30 zł 

5. Przetrzymanie pakietu kaset wideo (opłata za każdą dobę) 2 0,50 zł 

6. Przetrzymanie e-czytnika (opłata za każdą dobę) 2 5,00 zł 

7. Zagubienie lub zniszczenie książki  130,00 zł 

8. Zagubienie lub zniszczenie audiobooka 30,00 zł 

9. Zagubienie lub zniszczenie pakietu kaset wideo 5,00 zł 

10. Zagubienie lub zniszczenie płyty CD-ROM 10,00 zł 

11. Zagubienie lub zniszczenie dokumentu towarzyszącego (płyty CD/DVD, dyskietki, itp.) 30,00 zł 

12. Wypożyczenie pakietu kaset wideo 2,00 zł 

 

3. Opłaty związane z wykonywaniem usług bibliotecznych 

l.p. pozycja opłata 

1. Wydruk komputerowy jednostronny A4 czarno biały 0,20 zł 

2. Wydruk komputerowy dwustronny A4 czarno biały 0,30 zł 

3. Wydruk komputerowy A4 kolorowy3 1,00 zł 

4. Kserokopia czarno biała A43 0,20 zł 

5. Kserokopia czarno biała A33 0,40 zł 

6. Kserokopia kolorowa A43 0,20-1,00 zł4 

7. Kserokopia kolorowa A33 2,00-6,00 zł4 

8. Zlecenie skanowania 300 dpi – odcienie szarości (wielkość oryginału do A4) 3 1,00 zł 

9. Zlecenie skanowania 300 dpi – kolor (wielkość oryginału do A4)3 2,00 zł 

10. Zlecenie skanowania 300 dpi – odcienie szarości (wielkość oryginału do A3)3 2,00 zł 

11. Zlecenie skanowania 300 dpi – kolor (wielkość oryginału do A3)3 4,00 zł 

12. Sprowadzenie książki z biblioteki zagranicznej połówka vouchera5 37,80 zł 

13. Sprowadzenie książki z biblioteki zagranicznej jeden voucher5 48,60 zł 

 

4. Kaucja biblioteczna 

l.p. pozycja opłata 

1. Wypożyczenie jednego woluminu6 100,00 zł 

 

                                                 
1 W przypadku studentów posiadających Elektroniczną Legitymację Studencką z kodem paskowym, opłata nie jest 

pobierana. 
2 Opłata za każdy egzemplarz. Dotyczy dni roboczych (poniedziałek-sobota). 
3 Opłata za każdą stronę. 
4 Cena jest zależna od stopnia pokrycia strony kolorem. 
5 Liczba voucherów za jedną książkę może być różna i zależy od biblioteki z której będzie sprowadzona. 
6 Kaucja zwracana jest po zakończeniu korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej. 


