Zarządzenie Nr R-53/2010
Rektora Politechniki Lubelskiej
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Cennika usług i innych opłat
w Bibliotece Politechniki Lubelskiej

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz w związku
z art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r.
Nr 85, poz. 539, z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się Cennik usług i innych opłat w Bibliotece Politechniki
Lubelskiej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi
Biblioteki Politechniki Lubelskiej.
§ 3.
Traci moc Zarządzenie Nr R-41/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia
3 września 2007 r. w sprawie Cennika usług i innych opłat w Bibliotece
Politechniki Lubelskiej.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. inż. Marek Opielak

Załącznik
do Zarządzenia Nr R-53/2010
Rektora Politechniki Lubelskiej
z dnia 28 października 2010 r.

Cennik usług i opłat Biblioteki Politechniki Lubelskiej
Opłaty dotyczące udostępniania zbiorów
Jednostka

Cena w zł
(w tym PTU)

sztuka

10,00

Niezwrócenie w terminie
wypożyczonych materiałów
bibliotecznych z Wypożyczalni,
czytelni lub biblioteki wydziałowej

dzień/
egzemplarz

0,30

Niezwrócenie w terminie
wypożyczonych
„krótkoterminowo” (3 dni)
materiałów bibliotecznych z czytelni
lub biblioteki wydziałowej

dzień/
egzemplarz

1,00

max. 3 egz.
jednoczesnego
wypożyczenia

200,00

Świadczenie
Karta biblioteczna
i jej duplikat*

Kaucja za wypożyczanie

Zniszczenie lub zagubienie
materiałów bibliotecznych

Odkupienie książek lub książki z listy
udostępnionej w Wypożyczalni, za kwotę
nie mniejszą niż dwukrotna wartość książki,
ale nie mniej niż 50,00.
Po uzgodnieniu z kierownikiem Oddziału
Udostępniania możliwy jest zwrot książki
identycznej lub jej nowszego wydania.

Materiały sprowadzane w ramach
Wypożyczalni Międzybibliotecznej

Według cennika instytucji wypożyczającej
plus ewentualne koszty bankowe i pocztowe.

* - dla użytkowników, którym nie przysługuje elektroniczna legitymacja studencka

Kserokopie i wydruki z zasobów własnych
Usługa*

Cena w zł (w tym PTU)

Wykonanie kserokopii lub wydruku
komputerowego formatu A4
czarno-biała:
− jednostronna
− dwustronna
kolorowa:
− jednostronna
− dwustronna

0,20
0,40

Wykonanie kserokopii lub wydruku
komputerowego formatu A3
czarno-biała:
− jednostronna
− dwustronna
kolorowa:
− jednostronna
− dwustronna

0,50
1,00
7,00
14,00

Skanowanie – 1 skan

0,20

Zdjęcie cyfrowe zapisane do pliku

2,00

Nagrywanie kopiowanych plików na
nośnik CD

3,00

3,00
6,00

* - do dostarczanych pocztą lub kurierem usług reprograficznych mogą być doliczane koszty przesyłki

Usługi informacyjne
Cena w zł (w tym PTU)
Usługa

Jednostka

Użytkownicy
z PL

Użytkownicy
spoza PL

Wyszukiwanie informacji
bibliograficznej i/lub
pełnych tekstów z zasobów
własnych i dostępnych
w internecie

1 godz. pracy

nieodpłatnie

50,00

Wykonanie analizy cytowań

1 godz. pracy

nieodpłatnie

50,00

Szkolenia i warsztaty
w zakresie wyszukiwania
informacji naukowej
i fachowej w zasobach
drukowanych
i elektronicznych dla
użytkowników
indywidualnych

1 godz. pracy

nieodpłatnie

75,00

Szkolenia i warsztaty
w zakresie wyszukiwania
informacji naukowej
i fachowej w zasobach
drukowanych
i elektronicznych dla
użytkowników grupowych

1 godz. pracy

nieodpłatnie

100,00

Publikacja reklamy lub
materiałów informacyjnych
na stronie www

miesiąc emisji

-

500,00

