
Zarządzenie Nr 27/2021 

Dyrektora Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Policach 

z dnia 25.10.2021 r. 
 

w sprawie: zasad, warunków i wysokości opłat pobieranych za usługę reprograficzną w Bibliotece 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach 

 

§ 1 

Korzystanie z usług reprograficznych jest płatne. Przyjmuje się cennik usług 

reprograficznych dostępnych w Dziale Regionalnym, ul. Wojska Polskiego 15; Filii 

Novej, ul. Bankowa 5b/U9; Filii Naukowej, ul. Barnima 26 stanowiący załącznik nr 1 

do zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Usługa ksero możliwa jest w przypadku materiałów bibliotecznych, a w 

szczególnych przypadkach poza bibliotecznych. 

2. Usługa wydruku komputerowego (strony internetowe) możliwa jest jedynie w 

przypadku korzystania ze stanowisk bibliotecznych.   

3. Obowiązuje całkowity zakaz drukowania zdjęć, plakatów i folderów. 

4. Przy zamówieniu dużej partii materiałów Biblioteka zastrzega sobie prawo 

wyznaczenia czasu wykonania usługi. 

 

§ 3 

Ze względów bezpieczeństwa systemów komputerowych usługa wydruku 

reprograficznego wykonana przez pracownika działu lub filii nie obowiązuje dla 

materiałów przyniesionych przez użytkowników na własnych nośnikach (CD, 

pendrive). 

§ 4 

1. Opłaty za usługi reprograficzne będą przyjmowane na druk ścisłego 

zarachowania „kwitariusz” prowadzony przez poszczególne działy i filie. Dowody 

wpłaty wypisuję się w trzech egzemplarzach: 

 oryginał przeznaczony dla księgowości, 

 kopia dla przyjmującego wpłatę, 

 kopia za pokwitowaniem dla wpłacającego. 

2. Biblioteka umożliwia dokonanie opłaty bezgotówkowej na zainstalowanym 

terminalu, dotyczy Filia Novej i Filii Naukowej. 

3. Wpłatę za pobrane usługi należy odprowadzić na koniec każdego miesiąca do 

kasy Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach. 



§ 5 

Wykorzystanie  powielanych  materiałów   bibliotecznych   może  odbywać   się   w  

granicach dozwolonego użytku, określonego przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. 

zm.). 

 

§ 6 

Traci moc Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora Biblioteki im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Policach z dnia 28.10.2013 r. wraz z aneksem - Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach 

z dnia 26.02.2015 r. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 27/2021 

Dyrektora Biblioteki im. Marii  

Skłodowskiej-Curie w Policach 

z dnia 25.10.2021 r. 

 

 

Cennik usług oferowanych przez 

Bibliotekę im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach 

 

 KSERO 

 format A4 - 0,30 zł / strona (czarno-białe) 

 format A3 – 0,60 zł / strona (czarno-białe) 

 

WYDRUK   

 format A4 - 0,70 zł / strona (czarno-białe - tekst, tabelki bez tła) 

 format A3 - 1,40 zł / strona (czarno-białe - rysunek, tekst z tłem bez względu 

na ilość tła) 

 format A4 - 2,00 zł / strona (kolor - rysunek, tekst bez względu na ilość koloru) 

 format A3 - 4,00 zł / strona (kolor - rysunek, tekst bez względu na ilość koloru) 

 

 

 


