
1 
 

 

 
 
 
CENNIK OPŁAT I USŁUG ŚWIADCZONYCH W BIBLIOTECE ŚLĄSKIEJ 

Opłaty za karty biblioteczne, przetrzymanie, zniszczenie lub zagubienie 
zbiorów 
 

OPŁATY ZA WYDRUK KARTY BIBLIOTECZNEJ: 

karta biblioteczna 6,00 zł 

duplikat karty bibliotecznej 12,00 zł 

OPŁATA ZA PRZETRZYMANIE ZBIORÓW PONAD OKREŚLONY TERMIN - 1,50 zł za 1 
dokument, za każdy tydzień zwłoki 

OPŁATA ZA WYSŁANIE W WERSJI PAPIEROWEJ  UPOMNIENIA: 

za pierwsze upomnienie 3,90 zł 

za każde następne upomnienie 6,80 zł 

za wezwanie przedsądowe 9,80zł 

OPŁATA ZA ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE ZBIORÓW – należność szacowana według 
wartości szkody 

OPŁATA ZA ZAGUBIENIE ZBIORÓW – należność według Regulaminu korzystania ze zbiorów 
Biblioteki Śląskiej 

Wypożyczenia międzybiblioteczne 
 
Czytelników Biblioteki Śląskiej obowiązują opłaty związane z kosztami sprowadzenia 
i odesłania do biblioteki macierzystej otrzymanych materiałów.  
Realizowane są następujące usługi: 
1. WYPOŻYCZENIE KSIĄŻKI LUB INNEGO MATERIAŁU W KRAJU - opłata refundująca koszty 

przesyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej, określona przez bibliotekę wypożyczającą 
(rodzaj przesyłki) 

2. SPROWADZENIE DOKUMENTU WTÓRNEGO W KRAJU - opłata w wysokości określonej 
przez bibliotekę wypożyczającą 

3. WYPOŻYCZENIE Z ZAGRANICY KSIĄŻKI LUB INNEGO MATERIAŁU - refundacja kosztów oraz 
opłata w wysokości określonej przez bibliotekę wypożyczającą 

4. SPROWADZENIE DOKUMENTU WTÓRNEGO Z ZAGRANICY - refundacja kosztów oraz 
opłata w wysokości określonej przez bibliotekę wypożyczającą 

 
Każdorazowo dokonuje się indywidualnej wyceny wypożyczeń międzybibliotecznych. 
Wyżej wymienione opłaty pobierane są po sprowadzeniu zamówionych materiałów. 
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Usługi informacyjne 
 
Rozpoczęcie prac nad kwerendą - 50,00 zł 
Dalsza opłata jest uzależniona od czasu niezbędnego do wykonywania prac - 1 godzina pracy 
– 50,00 zł (w przypadku realizacji ekspresowej (do 24 godzin), stawka ulega podwyższeniu 
o 30 % ). 
Nie wykonuje się bibliografii do prac licencjackich i magisterskich. 

Usługi reprograficzne 
 
1. Materiały biblioteczne podlegają reprodukowaniu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późniejszymi 
zmianami).  

2. Kserokopii nie wykonuje się ze zbiorów specjalnych, publikacji wydanych do 1960 roku, 
egzemplarzy w złym stanie zachowania, a także ze względu na utrudnienia techniczne 
(np. ściśle sklejony grzbiet, który uniemożliwia kopiowanie).  

3. W przypadku wysyłki kserokopii i/lub wydruku skanów pocztą tradycyjną, do ceny usługi 
dolicza się opłaty pocztowe. 

4. Biblioteka wykonuje kopie reprograficzne materiałów należących do zleceniodawcy, przy 
czym zastrzega sobie prawo ustalenia indywidualnej ceny takiej usługi. 

5. Samodzielne pobieranie kopii cyfrowych ze strony Śląskiej Biblioteki Cyfrowej jest 
bezpłatne i nie wymaga zgody Biblioteki. Biblioteka Śląska nie udziela licencji na użycie 
pobranych plików. 

 
Cennik dotyczy wyłącznie kopiowania i wysyłki kopii dokumentów nieobjętych 
majątkowym prawem autorskim (ceny brutto w zł) 

Rodzaj zamówienia Typ publikacji 

 druki wydane po 1960 r.  
zbiory specjalne i wydane do 
1960 r. 

KSEROKOPIE/WYDRUKI CZARNO-BIAŁE (jednostronne) 

format A4 0,50 zł nie wykonuje się 

format A3 1,00 zł nie wykonuje się 

KSEROKOPIE/WYDRUKI KOLOROWE (jednostronne) 

format A4 2,00 zł nie wykonuje się 

format A3 4,00 zł nie wykonuje się 

SKANOWANIE – w rozdzielczości 300 dpi 

format A4 3,00 zł 4,50 zł 

format A3 5,00 zł 7,50 zł 

format A2 9,00 zł 13,50 zł 

SKANOWANIE – w rozdzielczości 600 dpi 

format A4 5,00 zł 7,50 zł 
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format A3 9,00 zł 13,50 zł 

format A2 20,00 zł 30,00 zł 

NAGRANIE SKANÓW NA CD/DVD  
(tylko na nośnikach zakupionych w Bibliotece Śląskiej) ……………………….……..………… 5,00 zł 

WYSYŁKA SKANÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  
(po uprzednim uregulowaniu należności za skany) ……..………………..……….…..…… bezpłatnie 

PRACE PRZY PLIKACH WYMAGAJĄCYCH DODATKOWEJ OBRÓBKI NA KOMPUTERZE  
(np. przygotowanie do druku, łączenie skanów, OCR, konwersja itp.) ……………... 50,00 
zł/za każdą godzinę 

UDOSTĘPNIENIE SKANÓW ŹRÓDŁOWYCH ZBIORÓW BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ 
OPUBLIKOWANYCH W ŚBC 
Skany źródłowe są bezpłatne. 
Zamawiający ponosi koszt wykonania ich kopii na nośniku papierowym i/lub nagrania na 
nośnik elektroniczny, wg aktualnego cennika usług reprograficznych. 
Przy zamówieniu na skan w innej niż w ŚBC rozdzielczości zamawiający pokrywa pełny 
koszt wykonania nowego skanu. 

SAMOOBSŁUGOWO W CZYTELNIACH – NA SPRZĘCIE FIRMY ZEWNĘTRZNEJ 
Odbitki na kserokopiarkach wyposażonych w automat wrzutowy: 

format A4 czarno-biały 0,30 zł 

format A4 kolor 0,60 zł 

format A3 czarno-biały 0,60 zł 

format A3 kolor 1,20 zł 

skan czarno-biały i kolorowy 0,20 zł 

SAMOOBSŁUGOWO W CZYTELNIACH – WŁASNYM SPRZĘTEM 
Nieinwazyjne filmowanie i fotografowanie (np. aparatem cyfrowym, bez lampy 
błyskowej) fragmentu zbiorów w zakresie dozwolonego użytku przewidzianego 
w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 wraz 
z późniejszymi zmianami) i sprzętem czytelnika jest nieodpłatne. 
Używanie własnego sprzętu reprograficznego wymaga każdorazowej zgody Kierownika 
Działu lub osoby upoważnionej i odbywa się w wyznaczonym miejscu w czytelni. 

BINDOWANIE SKSEROWANYCH DOKUMENTÓW 

oprawa do 120 kart 3,00 zł 

oprawa do 200 kart 4,00 zł 

oprawa do 300 kart 5,00 zł 

Uwagi końcowe: 
Kolorystyka oraz poziom nasycenia barw na wykonanych kopiach może nieznacznie odbiegać 
od oryginału. Realizacja zamówienia reprograficznego wykonywana jest na ustawieniach 
fabrycznych drukarki i skanera. 
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Usługi konserwatorskie 
 
USŁUGI KONSERWATORSKIE (ceny brutto w zł - 23% VAT)  
1. Ekspertyza stanu zachowania dokumentów papierowych (nie obejmuje oceny 

merytorycznej i wartościowej dokumentów) – wycena indywidualna, nie mniej niż 150 zł 
brutto za godzinę pracy. Koszt działań wykonanych poza siedzibą Biblioteki będzie 
dodatkowo zwiększony o koszty przejazdu i delegacji pracowników na miejsce badań. 

2. Prace konserwatorskie i zabezpieczające - wycena indywidualna każdego dokumentu, 
w tym koszt zabiegów – 65,50 zł brutto za godzinę pracy + koszt użytych materiałów 
(z VAT-em). Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dodatkowo płatne (7% 
wartości konserwacji).  

3. Naprawa introligatorska książki klejonej (rozebranie bloku, zaklejenie, wiercenie 
z  szyciem ręcznym nićmi):  

 wklejenie w oryginalną okładkę – 55,00 zł brutto  

 wykonanie twardej oprawy w płótno (wyklejki, tektura, płótno, papier) – 85,00 zł 
brutto  

4. Podane ceny dotyczą książek wydanych po roku 1950. Prace w drukach sprzed 1950 
roku podlegają indywidualnej wycenie. Cena obowiązuje dla dokumentów do 250 stron. 
Zastrzegamy sobie prawo indywidualnej wyceny usługi introligatorskiej, gdy zakres 
koniecznych do wykonania prac jest bardzo szeroki lub gdy stan papieru nie pozwala na 
przywrócenie pierwotnego stanu książki. Uzupełnienie brakujących stron w książce jest 
wyceniane oddzielnie (wg cen usług reprograficznych). Za wytłoczenie napisu dolicza się 
50% ceny. Zakres usługi zleceniodawca każdorazowo uzgadnia z wykonawcą. 

5. Naprawa książki szytej w składki (sprawdzenie stanu szycia, ew. rozebranie składek, 
wyklejenie, ręczne uszycie bloku (lub doszycie pierwszej i ostatniej składki), zaklejenie 
grzbietu, ewentualne formowanie grzbietu (oporkowanie), naprawa lub wykonanie 
nowych wyklejek (karton), wykonanie oprawy w półpłótno lub w całe płótno (tektura, 
płótno, papier) – 120,00 zł brutto. 

6. Oprawa prac dyplomowych (zaklejenie bloku, uszycie ręczne, oprawa twarda w okleinie 
typu Introkal) – 70,00 zł brutto (tłoczenia dodatkowo płatne) 

 
USŁUGI FUMIGACYJNE (ceny brutto w zł – 23% VAT) 

Lp. Oferta Miara Cena brutto 

1 fumigacja – 1 mb archiwaliów 1 mb. 200,00 

2 fumigacja – 1 m³ 1 m³ - 4 mb. 800,00 

3 fumigacja – pełny wsad 5 m³ - 20 mb. 3500,00 

4 fumigacja – poj. woluminy 1 wolumin 40,00 

5 
ekspertyza czystości mikrobiologicznej przed i po 
procesie fumigacji. 
1 partia - 2 próbki 

1 wolumin 140,00 
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6 
ekspertyza czystości mikrobiologicznej po procesie 
fumigacji. 
1 partia - 2 próbki 

1 wolumin 60,00 

5 pakowanie w szary papier 1 obiekt/kpl. 6,00 – 12,00 

Wynajem sal 
 
WYNAJEM SAL (ceny brutto w zł – 23%VAT) * 

Sala 
Wielkość 
sali w m2 

Liczba 
miejsc 

Stawka najmu w zł 
brutto za: 

Wyposażenie dzień 
(8:00-
20:00) 

godzinę 

Audytoryjna 
„Parnassos”  
(pl. Rady  
Europy 1) 

216 m2 

123  
(krzesła z 
ruchomymi 
pulpitami) 

3 050,00 460,00 

 sala 
klimatyzowana; 

 scena o wymiarach 
7,50 m x 4,40 m; 

 widownia 
z kinowym układem 
krzeseł; 

 nagłośnienie 
ogólne sali; 

 nagłośnienie 
przenośne; 

 komputer; 

 rzutnik (HDMI, 
VGA) 

Konferencyjna 
„Benedyktynka” 
(pl. Rady  
Europy 1) 

172,72 m2 50 1 500,00 200,00 

 sala 
klimatyzowana; 

 nagłośnienie 
konferencyjne; 

 komputer; 

 telewizor (HDMI, 
USB) 

*ceny mogą podlegać negocjacjom 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cennik obowiązuje od 5 grudnia 2022 r. 


