Zarządzenie Nr 0131/ I /6/12
Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
z dnia 1.06.2012 r.
w sprawie: ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od czytelników przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną w Olsztynie

Na podstawie art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), § 8 ust. 1 Statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, § 41 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego WBP zarządzam,
co następuje:
§1
1. Za wydanie nowej karty bibliotecznej pobiera się opłatę w wysokości 5,00 zł, za wydanie
duplikatu (za zwrotem zniszczonej karty ) 2,50 zł.
2. Za przetrzymanie zbiorów ponad termin określony regulaminem korzystania ze zbiorów
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie pobiera się opłaty w wysokości:
1) za kaŜdy dzień przetrzymania ksiąŜki, w tym ksiąŜki mówionej,
płyty analogowej
- 0,20 zł,
- 2,00 zł.
2) za kaŜdy dzień przetrzymania płyty CD i DVD
3. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone zbiory, obwoluty, dodatki
i opakowania płyt, kaset, DVD itp., ustala kierownik działu lub oddziału uwzględniając
aktualną cenę rynkową danego wydawnictwa lub zniszczonego elementu.
4. W przypadku korzystania z materiałów bibliotecznych sprowadzonych z innej biblioteki
w Polsce lub innych krajów, uŜytkownik zobowiązany jest do pokrycia faktycznych kosztów
przesyłki plus VAT.
§2
1. Za usługi reprograficzne:

1)
2)
3)
4)
5)

Rodzaj usługi
odbitka kserograficzna
odbitka kserograficzna
wydruk komputerowy czarno-biały
wydruk komputerowy kolorowy (tekst
małe obrazki)
wydruk komputerowy kolorowy
- kolor zajmuje ponad 50%
powierzchni arkusza*

6)

wydruk z bibliograficznych
danych własnych i nabytych

7)

skanowanie
z oryginału

ksiąŜek,

baz

czasopism

Format
A4
A3
A4
A4

Cena z VAT
0,20 zł/str.
0,40 zł/str.
0,20 zł/str.
1,00 zł/str.

A4

2,00 zł/str.

A4

0,20 zł/str.
bezpłatnie

1

* oceny wielkości powierzchni arkusza zajmowanej przez kolor dokonuje pracownik WBP
w sposób szacunkowy.
2. Pracownik WBP moŜe odmówić kserowania ksiąŜki czy rocznika oprawnego czasopisma
w przypadku słabej oprawy introligatorskiej, wypadających kartek oraz zbiorów wydanych
w duŜych formatach. Kserowaniu nie podlegają ksiąŜki i czasopisma wydane do 1900 roku
oraz jednoegzemplarzowe wydane przed 1939 r.
3. Osoby i instytucje ubiegające się o moŜliwość reprodukowania zbiorów WBP muszą stosować
się do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24
poz. 83 z późn. zm.)
§3
Korzystanie z komputerów:
Za nagranie płyty CD/DVD wraz z nośnikiem pobiera się opłatę 2 zł z VAT.
§4
1. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 czerwca 2012 r.
2. Traci moc dotychczasowe Zarządzenie Nr 0131/I/1/11 z dnia 31.03.2011 r. w sprawie
ustalania odpłatności i zasad pobierania opłat za korzystanie ze zbiorów oraz innych
usług wykonywanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.
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