
Załącznik do Regulaminu Wypożyczalni MBP Tychy 
 

 

CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH WYPOŻYCZALNI 

 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TYCHACH  
 

§ 2. 

Kaucje 

1. Czytelnik wypożyczający szczególnie cenne książki zobowiązany jest do wpłacenia kaucji, 

której wysokość ustala bibliotekarz. 

2. Czytelnik ,który nie ma stałego miejsca zamieszkania wpłaca kaucję, którą ustala 
bibliotekarz, przy czym wysokość kaucji nie może być niższa niż 75% wartości książki. 

§ 4. 

Poszanowanie i zabezpieczenie książek 

 
1.Wysokość opłat za zagubienie lub zniszczenie książki przez czytelnika wynosi :  

- dla książek wydanych do roku 2011 

a)    beletrystyka-  opłata w wysokości od 10 zł do 100 zł lub w zależności od 

ceny   rynkowej książki 

b)  książka popularno-naukowa -opłata w wysokości od 10 zł do 150 zł lub  

       w  zależności od ceny rynkowej książki 

- dla książek wydanych od roku 2012    1,5 - krotną cenę inwentarzową po 

zaokrągleniu  do pełnych złotych 

     W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki szczególnie cennej dla Biblioteki,   

     odszkodowanie ustala kierownik wypożyczalni/filii. 

     Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania. 

     Cena oprawy introligatorskiej książki wynosi 20 zł. 

 

2. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. 
 

§ 5. 

Przetrzymywanie książek 

 

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 ust. 1 Biblioteka pobiera 
opłaty  

 w kwocie 1 zł od woluminu za każdy tydzień po terminie zwrotu. 

 Opłaty te są naliczane niezależnie od wysyłanych upomnień.  

 

2.1 Oprócz opłat wymienionych ust. 1, czytelnik ponosi następujące koszty upomnień: 
       upomnienie telefoniczne 

           - telefon stacjonarny  - 1 zł 

          - telefon komórkowy   -  2 zł  
         upomnienie pocztą elektroniczną - 1 zł 

         upomnienia pocztowe 

           I.   upomnienie pocztowe -  3 zł  

           II.  upomnienie pocztowe -  4 zł  
           III. upomnienie pocztowe -  8 zł (list polecony za potwierdzeniem odbioru) 

           III. upomnienie pocztowe  po aktualizacji adresu- 8 zł (list polecony za 

potwierdzeniem odbioru) 

 

  2.2  Czytelnik ponosi koszty wszystkich wykonanych i wysłanych upomnień.  
  3.    W przypadku dalszej procedury windykacyjnej, dochodzą dodatkowe koszty, w tym  
         m.in.  Ostateczne przedsądowe wezwanie do zwrotu zbiorów bibliotecznych  

                 – 10 zł. (list polecony za potwierdzeniem odbioru) 

    

 


