
Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/769/17 

dyr. MBP Tychy z dnia 18 kwietnia 2017 r. 

 

CENNIK OPŁAT  BIBLIOTECZNYCH 

pobieranych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tychach 

 

rodzaj opłaty opłata 

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej 10,00 zł 

Zniszczenie kodu kreskowego   1,00 zł 

Zniszczenie etykiety RFID   5,00 zł 

Kaucje wysokość kaucji  - cena rynkowa książki 

Opłata za nieterminowy zwrot za każdą jednostkę 

zbiorów bibliotecznych 

1,00 zł za  każdy tydzień po terminie zwrotu 

Opłata za nieterminowy zwrot za każdą  książkę 

w ramach wypożyczenia krótkoterminowego 

5,00 zł za każdy dzień opóźnienia 

Opłata za nieterminowy zwrot za każde 
czasopismo w ramach wypożyczenia 

krótkoterminowego 

1 zł za każdy dzień opóźnienia 
……………………………………………………………………. 
w przypadku zagubienia lub uszkodzenia czasopisma    
 2 – krotna cena rynkowa 

Wypożyczenia międzybiblioteczne koszty według aktualnego cennika poczty 

 
Upomnienia 

I   upomnienie – 3,00 zł 
II  upomnienie – 4,00 zł 

III upomnienie – 8,00 zł 

III upomnienie po aktualizacji adresu – 8,00 zł 

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zwrotu zbiorów 

bibliotecznych – 10,00 zł. 
Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty – 10,00 zł 

Zagubienie lub uszkodzenie materiałów 

bibliotecznych 

wartość rynkowa zbiorów.  

…………………………………………………………………… 
w przypadku zagubienia lub uszkodzenia szczególnie cennych 
zbiorów dla Biblioteki, odszkodowanie ustala  bibliotekarz 

 

Koszty oprawy introligatorskiej(w przypadku gdy 

książka była oprawiona) 

20,00 zł 

Opłata za zniszczenie pudełka CD/DVD 5,00 zł 

Kserokopie materiałów bibliotecznych odbitka A4  jednostronna  - 0,30 zł 

odbitka A3  jednostronna  - 0,60 zł 

Wydruki komputerowe wydruk A4 druk czarno – biały          - 0,50 zł 

wydruk A4 druk kolor                       - 1,00 zł 

wydruk A4 rysunek czarno-biały       - 3,00 zł 

wydruk A4 rysunek kolor                  - 7,00 zł 

wydruk A3 druk czarno – biały          - 1,00 zł 
wydruk A3 druk kolor                       - 2,00 zł 

wydruk A3 rysunek czarno – biały     - 5,00 zł 

wydruk A3 rysunek kolor                  - 9,00 zł 

Skan 1 skan –  0,50 zł 

Zestawienia bibliograficzne Zestawienie: ilość opisów bibliograficznych 

 do 30          - 12,00 zł 

 do 31 -50    - 18,00 zł 
 do 51 -70    - 25,00 zł 

 do 71 -100  - 28,00 zł 

powyżej 100 - 30,00 zł + 0,20 za każdy następny opis 

 

 


