
Załącznik nr 1 
 

Cennik usług bibliotecznych i opłat pobieranych przez Bibliotekę 
Główną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

 
 
 

1. Opłata za nieterminowy zwrot wypożyczonej książki 
1.1 Opłata za nieterminowy zwrot jednego woluminu dla książek o statusie  „na 7 dni” - 
wynosi  5 PLN (słownie: pięć), dla książek o innych statusach - 0,10 PLN (słownie: dziesięć) 
i naliczana jest za każdy dzień roboczy (bez świąt, niedziel i dni wolnych od pracy). 
 
1.2 Opłata za wysłanie monitu w wersji drukowanej w sprawie zwrotu wypożyczonych 
książek wynosi aktualną wartość znaczka pocztowego. 

 
2. Opłata za zagubienie lub zniszczenie wypożyczonej książki: 

2.1. W przypadku zagubienia wypożyczonego dzieła, użytkownik jest 
zobowiązany: 
- odkupić egzemplarz tego samego wydania lub 
- odkupić egzemplarz wskazany przez Bibliotekę lub 
- wpłacić kwotę pieniężną jeśli odkupienie wskazanego dzieła nie jest  
możliwe, zgodnie z obowiązującą wyceną (na podstawie wartości wpisanej do 
systemu bibliotecznego UPWr), nie mniejszą jednak niż 50 PLN (słownie: 
pięćdziesiąt), 

      2.2. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego dzieła, użytkownik jest 
zobowiązany: 

- wpłacić za naprawę zniszczonej książki – kwotę  w wysokości 30 PLN 
(słownie: trzydzieści). 

2.3 Rozliczenia finansowe dokonywane są tylko w Bibliotece Głównej UPWr. 
 

3. Opłata za zagubienie lub zniszczenie przyjętego w depozyt czasopisma 
 

3.1. Opłata za zagubienie lub zniszczenie przyjętego w depozyt czasopisma 
pobierana jest na podstawie wartości wpisanej do systemu bibliotecznego 
UPWr nie mniej jednak niż 100 PLN (słownie: sto) za jeden numer 
czasopisma.  

4. Opłata za wypożyczenia na kaucję: 
4.1 Ustala się wysokość kaucji adekwatnie do wartości inwentarzowej 
egzemplarza, nie mniej niż 150 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt). 
4.2 Kaucja przepada w przypadku nie rozliczenia zobowiązań wobec Biblioteki po 
upływie roku od daty wypożyczenia. 

 

 



5. Opłata za wypożyczenia międzybiblioteczne 
 

5.1. Opłaty za sprowadzenie oryginalnych materiałów lub ich kopii z innych 
bibliotek krajowych lub zagranicznych ponosi zamawiający zgodnie z 
kosztami wyznaczonymi przez biblioteki realizujące zamówienie 

  
 

6. Opłata za usługi informacyjne 
 

6.1.  Opłata za wyszukiwanie informacji retrospektywnej na zamówienie instytucji 
zewnętrznych lub osób prywatnych – wynosi 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt) 
za każdą rozpoczętą godzinę pracy bibliotekarza. 

6.2.  Opłaty za analizę cytowań na zamówienie instytucji zewnętrznych lub osób 
prywatnych – wynosi 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt) za każdą rozpoczętą 
godzinę pracy bibliotekarza. 

6.3.  Opłaty za analizę bibliometryczna na zamówienie instytucji zewnętrznych lub 
osób prywatnych – wynosi 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt) za każdą rozpoczętą 
godzinę pracy bibliotekarza.  

6.4.  Biblioteczne usługi informacyjne dla pracowników, doktorantów i studentów 
UPWr – wykonywane są bezpłatnie. 

 
Opłatę za wykonywanie kserokopii ze zbiorów Biblioteki Głównej reguluje  Zarządzenie 
nr 180/2014 Rektora UPWr 


