Załącznik do Decyzji Kanclerza Nr 15/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Cennik opłat i usług Biblioteki UKSW

I.

Zasady Ogólne

1. Za usługi świadczone przez Bibliotekę UKSW Kwestura Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego wystawia faktury.
2. Biblioteka UKSW zastrzega sobie prawo odmowy realizacji usług dla materiałów
bibliotecznych, których stan zachowania nie pozwala na bezpieczne wykonanie prac.
3. Koszty wysyłki zamówionych materiałów ponosi zamawiający.

II.

Opłaty ogólne

Wprowadza się następujące opłaty za:
1. Nieterminowy zwrot wypożyczonego woluminu – 0,50 zł/dzień.
2. Wysłanie monitu papierowego z informacją o książkach niezwróconych w terminie – 7,00 zł.
3. Zagubienie kluczyka do skrytki depozytowej – 30,00 zł.
4. Zniszczenie/uszkodzenie książki:
a) Do 300 stron – 50.00 zł
b) Powyżej 300 stron -100 zł
Dopuszcza się także odkupienie identycznego egzemplarza lub innego wskazanego przez Dyrektora
Biblioteki.
5. Zagubienie książki trzykrotną wartość tego dzieła, ustaloną w następujący sposób:
a) Wydawnictwa krajowe wydane po 1950 roku do 300 stron: od 30,00 do 100,00 zł.
b) Wydawnictwa krajowe wydane po 1950 roku powyżej 300 stron: od 40,00 do 120,00
zł.
c) Wydawnictwa zagraniczne wydane po 1950 roku do 300 stron: od 50,00 do 150,00 zł.
d) Wydawnictwa zagraniczne wydane po 1950 roku powyżej 300 stron: od 100,00 do
300,00 zł.
e) W przypadku dzieł rzadkich wartość ustala się indywidualnie.
Przy ocenie strat materialnych wynikających z zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia bierze się
pod uwagę cenę rynkową materiałów bibliotecznych.
Dopuszcza się również odkupienie identycznego egzemplarza lub innego wskazanego przez
Dyrektora Biblioteki.
6. Uregulowanie zobowiązań wynikających z zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia dzieła
nie oznacza nabycia prawa własności do zniszczonego, zagubionego lub uszkodzonego
egzemplarza przez użytkownika.
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III.

Opłaty za usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej

Wprowadza się następujące opłaty:
1. Sprowadzanie książek dla użytkowników BUKSW:

Polska

bezpłatnie

Europa ( poza Wielką Brytanią)

50 zł

Wielka Brytania

90 zł

Z krajów pozaeuropejskich

75 zł

2. Sprowadzanie kserokopii/skanu dla użytkowników BUKSW:

Polska

wg

rachunku

wystawionego

przez

instytucję
Z zagranicy (poza Wielką

36 zł lub wg rachunku wystawionego przez

Brytanią) do 20 stron

instytucję

Z zagranicy (poza Wielką

72 zł lub wg rachunku wystawionego przez

Brytanią) powyżej 20 stron

instytucję

Wielka Brytania (bez względu na 90 zł lub wg rachunku wystawionego przez
liczbę stron)

instytucję

3. Wypożyczanie książek ze zbiorów BUKSW:

Polska (1 wol.)

bezpłatnie

Europa (1 wol.)

1 IFLA voucher

Do krajów europejskich (1 wol.)

2 IFLA voucher

4. Wykonanie dla bibliotek kserokopii ze zbiorów BUKSW:

Polska

1 zł/strona + koszty wysyłki

Biblioteki zagraniczne do 20

1 IFLA voucher

stron
Biblioteki zagraniczne powyżej
20 stron

1,5 – 2,5 IFLA voucher
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5. Wykonanie dla bibliotek skanów ze zbiorów BUKSW:

Cena netto/strona

Cena

Koszty wysyłki

brutto/strona
1,50 zł

Polska

1,85 zł

wg taryfy
pocztowej

Biblioteki

1-2 IFLA voucher

Nie dotyczy

Nie dotyczy

zagraniczne

Są to opłaty zryczałtowane, odpowiadające przeciętnej odpłatności w bibliotekach polskich
i

zagranicznych

oraz

kosztom

wysyłki.

Środkiem

płatniczym

w

wypożyczeniach

międzybibliotecznych bibliotecznych na świecie jest kupon IFLA Voucher o wartości 8€.
Nie pobiera się opłat od Bibliotek, które zamówione przez Bibliotekę UKSW kserokopie i skany
wykonują bezpłatnie.

IV.

Uwagi końcowe

Pozostałe usługi wykonywane odpłatnie przez Bibliotekę UKSW określane są przez Dyrektora
BUKSW odrębnymi przepisami.
Opłaty za wynajem pomieszczeń określa Rektor w drodze zarządzenia.

