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Załącznik do Zarządzenia nr 12/01/012/2011 
Dyrektora MiPBP 

W Nowym Tomyślu  
z dn. 16 grudnia 2011 r. 

 

Cennik usług i opłat 
w  Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 

w Nowym Tomyślu 
 

 
I. Usługi reprograficzne: 

 
Format A4 

Odbitka/wydruk 
(czarno-białe) 

1.stronny 0,30 zł 

2.stronny 0,50 zł 

Odbitka/wydruk 
(kolorowe) 

1.stronny 2,00 zł 

2.stronny 3,50 zł 

 
Format A3 

Odbitka/wydruk 
(czarno-białe) 

1.stronny 0,50 zł 

2.stronny 0,90 zł 

Odbitka/wydruk 
(kolorowe) 

1.stronny 4,00 zł 

1.stronny 5,50 zł 

 
Skanowanie materiałów bibliotecznych 

 plik do 2 stron 2,00 zł 

 plik od 3 do 10 stron 5,00 zł 

 za każdą kolejną stronę powyżej 10 stron 0,50 zł 

 
 

II. Opłaty 
 

1. Za zagubienie, uszkodzenie lub całkowite zniszczenie książki 
 
a.  za książki z literatury pięknej: 

• wydane do 1990 r. – 8 zł 
• wydane w latach  1991 – 1995 – 12 zł lub wartość rynkową 
• wydane w latach 1996 – 1999 – 20 zł lub wartość rynkową 
• wydane od 2000 r. wartość rynkową  

b. za książki z literatury popularnonaukowej 
• wydane do roku 1990 r.  12 zł 
• wydane w latach 1991–1995 - 20 zł lub wartość rynkową 
• wydane  w latach 1996–1999- 30 zł lub wartość rynkową  
• wydane od 2000 r – wartość rynkową  
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c. w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub całkowitego  zniszczenia jednego 
z tomów dzieła wielotomowego,  czytelnik ponosi zobowiązania  jak za 
całość dzieła  

d. Wielkość uszkodzenia i wartość rynkową ustala bibliotekarz. 
 

  
2. Za zagubienie, uszkodzenie lub całkowite zniszczenie  audiobooka – wysokość 

wartości rynkowej. Wartość rynkową ustala bibliotekarz. 
 

3. Za listowne upomnienie                          - 5 zł 
 

4. Za wypożyczenia międzybiblioteczne   - 2 zł /za 1 egzemplarz 
 

5. Za Kartę Czytelnika / jej duplikat             - 5 zł 
 

6. Kaucja za wypożyczone materiały biblioteczne (wg ustaleń w regulaminie 
MiPBP w Nowym Tomyślu                      - 20 zł 

 

7. Za wynajem sali konferencyjnej            - każdorazowo na postawie umowy 
                                                                      zawartej z dyrektorem M i PBP  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


