
Zasady świadczenia usług i pobierania opłat.
1.Do opłat pobieranych za usługi świadczone przez Bibliotekę WSB-NLU doliczany jest podatek 
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

          2.   Koszty wysyłki zamówionych materiałów ponosi Zamawiający.
          3.   Dyrektor Biblioteki WSB-NLU może w szczególnych jednostkowych przypadkach 

zmniejszyć wysokość pobieranych opłat lub zdecydować o ich podniesieniu na wniosek kierownika
właściwej jednostki organizacyjnej lub użytkownika.
4.  Reprodukowanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki WSB-NLU odbywa się z 
poszanowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych.
5.  W przypadku reprodukowania na zamówienie materiału bibliotecznego ze zbiorów Biblioteki 
WSB-NLU do celów innych niż naukowe i dydaktyczne do kosztu usługi dolicza się opłatę za 
udostępnienie tego materiału w wysokości od 10 do 250 zł. Wysokość opłaty ustala Dyrektor 
Biblioteki WSB-NLU w porozumieniu z Kanclerzem/Rektorem.
6.  Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia na znaczną liczbę kopii, jest wniesienie 
przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.
7.  Kopie z materiałów bibliotecznych znajdujących się w zbiorach Biblioteki WSB-NLU można 
zamawiać na specjalnym formularzu. Wykonywane kopie obejmują: rozprawy, rozdziały, artykuły 
lub ich fragmenty z książek i czasopism. Nie wykonuje się kopii całych książek. Materiały 
biblioteczne można zamawiać w następujących formach:
- kserokopie 
- pliki zdigitalizowanych dzieł
8. Zamówione materiały biblioteczne mogą być wykorzystywane tylko w celach niekomercyjnych i
nie można ich rozpowszechniać.
9.  Wysyłka zamówionych materiałów możliwa jest za pośrednictwem:
-    Poczty Polskiej. Do kosztów zamówienia należy doliczyć 8 zł – opłata manipulacyjna (w 
przypadku przesyłki do 1 kg.), oraz koszt przesyłki za zaliczeniem pocztowym - 15 zł.
-    Na zamówienie specjalne możliwe jest wysłanie zamówienia w formie plików. Pocztą 
elektroniczną realizujemy zamówienie po dokonaniu wpłaty na konto: Bank Pekao S.A. 70 1240 
4748 1111 0000 4879 7603. (niezbędna jest adnotacja: nazwisko zamawiającego oraz przedmiot 
zamówienia np. „artykuł”).
     Opłata manipulacyjna do kosztów zamówienia drogą elektroniczną wynosi 4 zł.
Zamówione kopie można odbierać również osobiście (po uprzednim skontaktowaniu się z 
Biblioteką).
10. Zlecenie przeprowadzenia kwerendy winno być poprzedzone wpłatą zaliczki. 
11. Upoważnia się Dyrektora Biblioteki do korekt w obowiązującym cenniku w przypadku, gdy 
dojdzie do zmian w kosztach wykonania usługi.
  
Zamówienia można składać: 
Wypożyczalnia WSB-NLU: 
Bud. C, p. 001, tel. 18 44 99 171, e-mail: biblioteka@wsb-nlu.edu.pl
Czytelnia Naukowa WSB-NLU
Bud. C, p. 002, tel. 18 44 99 174, 18 44 99 175, e-mail: biblioteka@wsb-nlu.edu.pl


