
Rodzaj usługi
 

CENA
netto

VAT
(%)

CENA
brutto

Cena karty bibliotecznej na okres 1 roku – (nie dotyczy 
pracowników i studentów WSB-NLU)

13,89 zł 8 15,00 zł

Aktualizacja karty bibliotecznej (nie dotyczy pracowników i
studentów WSB-NLU)

6,48 zł 8 7,00 zł

Opłata za każdy dzień przetrzymania jednej książki 0,20 zł Nie 
podlega

0,20 zł

Kserokopia A-4 / (kopiarka samoobsługowa) 0,16 zł 23 0,20 zł
Kserokopia A-4 na zlecenie użytkownika indywidualnego 0,33 zł 23 0,40 zł za 1 str.
Kserokopie dla instytucji format A4 0,41 zł 23 0,50 zł
Nagrywanie danych na nośnik optyczny czytelnika 
(pendrive)

2,44 zł 23 3 zł

Nagrywanie danych na CD 3,25 zł 23 4 zł cena z płytą
Nagrywanie danych na DVD 4,07 zł 23 5 zł cena z płytą
Skan czarno-biały do formatu A4 0,81 zł 23 1 zł
Skan czarno-biały do formatu A3 1,22 zł 23 1,50 zł
Skan kolorowy do formatu A4 1,22 zł 23 1,50 zł
Skan kolorowy do formatu A3 2,44 zł 23 3 zł
Do użytku osobistego skanujemy na zlecenie artykuły z 
czasopism, wybrane rozdziały z książek, ilustracje, 
schematy, itp. Osoby ubiegające się o możliwość 
reprodukowania obiektów muszą stosować się do 
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 
dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 24/94 poz. 83) wraz z 
późniejszymi zmianami

   

Zapis kaucyjny (kaucja zwrotna za wypożyczenie do 3 
woluminów ) - nie dotyczy pracowników i studentów WSB-
NLU
Wypożyczenie publikacji zagranicznej – minimalna kaucja 
zwrotna - 2 krotna wartość inwentarzowa publikacji

 
 

 150 zł (kaucja 
zwrotna) + 15 
zł wydanie karty 
bibliotecznej

Wydanie duplikatu karty 8,13 zł 23 10 zł
Wysłanie pierwszego monitu 2,44 zł 23 3 zł
Wysłanie drugiego monitu 4,07 zł 23 5 zł
Uszkodzenie kodu paskowego 1,63 zł 23 2 zł
Zniszczenie książki – trzykrotna wartość zniszczonego 
(zagubionego dzieła)

   

Sprowadzenie kserokopii z biblioteki krajowej według 
rachunku oraz opłata manipulacyjna

3,25 zł 23 4 zł

Zlecenie przeprowadzenia kwerendy    
Wyszukiwanie w komputerowej bazie danych przez 
pracownika biblioteki na zlecenie instytucji i osób spoza 
WSB-NLU (Instytucje zlecające bibliotece wykonanie 
kwerendy bibliograficznej lub wyszukiwań 
bibliometrycznych składają zamówienia sygnowane przez 
kierownika danej placówki i głównego księgowego. 
Rachunki wystawia WSB-NLU. Wysokość opłat podano 
wraz z wliczonym podatkiem VAT - 25 zł za każdą godzinę 
przeszukiwań

20,33 zł 23 25 zł za godz.



Opłata za wydruk wyników kwerendy 0,41 zł 23 0,50 zł
Wydruk z bazy danych (A4, czarno-biały) 0,33 zł 23 0,40 zł za 1 str.
Nagrywanie danych na CD/DVD 3,25 zł 23 4 zł za 1 szt.
Kserokopie dla instytucji (A4) 0,41 zł 23 0,50 zł za 1 str.
Skan czarno-biały do formatu A4/A3 0,81zł

1,22 zł
23 1 zł /1,5 zł/1plik

Skan kolorowy do formatu A4/A3 1,22 zł
1,63 zł

23 1,5 zł/2 zł/1plik

Laminowanie do formatu A4 3,25 zł 23 4 zł
Laminowanie do formatu A5 1,63 zł 23 2 zł
Laminowanie do formatu A6 1,22 zł 23 1,50 zł
Na udostępnienie sprzętu komputerowego 
użytkownikom zewnętrznym obowiązują następujące 
opłaty:

   

Opłata za korzystanie z Internetu - 15 minut 0,81 zł 23 1,00 zł
Opłata za korzystanie z Internetu – 30 minut 1,63 zł 23 2,00 zł
Opłata za korzystanie z Internetu – 1 godzinę 2,44 zł 23 3,00 zł
Zlecenie zakupu książek przez użytkownika (obowiązuje 
przedpłata)

  Wg faktury + opłata 
manipulacyjna 2 zł

Lekcja biblioteczna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych   Stawki uzgadniane 
indywidualnie

Szkolenia dla bibliotek i innych instytucji w zakresie 
uzgodnionym

  Stawki uzgadniane 
indywidualnie

Organizacja wystaw artystycznych   Stawki uzgadniane 
indywidualnie


