
     Załącznik do zarządzenia Nr 137 Rektora UMK 
     z dnia 17 grudnia 2008 r. 

 

 

CENNIK USŁUG I OPŁAT BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W T ORUNIU 
 

I. Udostępnianie zbiorów 
 
  Cena brutto  VAT 

zapis i wydanie karty bibliotecznej osobom spoza UMK 30,00 zł zwoln. 

wystawienie duplikatu karty bibliotecznej 10,00 zł zwoln. 

coroczna aktualizacja kont w wypoŜyczalni dla osób spoza UMK 10,00 zł zwoln. 

opłata za niezwrócone w terminie ksiąŜki: za jeden dzień opóźnienia zwrotu 
jednego dzieła  
(zob. Regulamin udostępniania zbiorów § 23) 

0,20 zł nie podlega 

minimalna kaucja za wypoŜyczenie jednej ksiąŜki  50,00 zł nie podlega 

 

II. Wypo Ŝyczanie międzybiblioteczne 

Opłaty obowiązkowe: Cena brutto VAT  

1. Zamówienia wysyłane do bibliotek zagranicznych 

 - wypoŜyczenie ksiąŜki wg rachunku 
+koszty bankowe 22% 

 - kopia artykułu z czasopisma wg rachunku 
+koszty bankowe 22% 

 - SUBITO wg rachunku 
+koszty bankowe 
+opłata za wydruk 

22% 

2. Zamówienia wysyłane do bibliotek krajowych 

 - kopia artykułu z czasopisma wg rachunku 22% 

 
Opłaty dodatkowe (uzaleŜnione od decyzji Dyrektora Biblioteki 
Uniwersyteckiej): Cena brutto VAT  

koszt wysyłki pocztą państwową ksiąŜek zamówionych w innych 
bibliotekach krajowych i zagranicznych 

wg 
poniesionych 
kosztów 

zwol. 

koszt wysyłki ksiąŜek przez inną jednostkę niŜ poczta państwowa wg 
poniesionych 
kosztów 

22% 

opłata zryczałtowana ryczałt 22% 

koszt wysyłki kurierskiej świadczonej przez pocztę państwową wg 
poniesionych 
kosztów 

zwol. 

koszt wysyłki kurierskiej świadczonej przez inną jednostkę niŜ poczta 
państwowa 

wg 
poniesionych 
kosztów 

22% 

koszt wysyłki ksiąŜek ze zbiorów Biblioteki UMK do innych bibliotek w 
zaleŜności od świadczącego usługę 

wg 
poniesionych 
kosztów 

zwol. lub 22% 



III. Opracowanie kwerend i udostępnianie elektronicznych baz danych 

  Cena brutto VAT  

Wydruki komputerowe z baz: opłata za jedną stronę: 
- dla jednostek UMK 
-pozostali czytelnicy 

0,30 zł 
0,40 zl 

nie podlega 
22% 

opracowanie kwerend tematycznych i bibliograficznych, wymagających 
zaangaŜowania specjalisty - opłata za jedna godzinę pracy bibliotekarza 
wynosi dla: 
- jednostek UMK 
- pozostałych czytelników  

10,00 zł 
16,50zł 

nie podlega 
22% 

 

IV. Usługi Pracowni Digitalizacji    

Typ zbiorów 
(uwagi) Rodzaj usługi Cena netto 

(bez VAT) 
Cena brutto 
(z VAT) 

rozdzielczość:   

do 300 dpi 0,41 zł 0,50 zł 

do 300 dpi (z materiałów 
wymagających wyszukania) 0,82 zł 1,00 zł 

1 str. kopii cyfrowej 
czarno-białej 

powyŜej 300 dpi 1,64 zł 2,00 zł 

do 300 dpi 1,64 zł 2,00 zł 1 str. kopii cyfrowej 
kolorowej powyŜej 300 dpi 3,28 zł 4,00 zł 

1 zdjęcie cyfrowe (8 megapikseli) 3,28 zł 4,00 zł 

zbiory: własne, 
z magazynu i 
czytelni 

W wypadku zamówienia kopii cyfrowej całej ksiąŜki (czasopisma lub broszury) lub co 
najmniej 50 kolejnych stron tej samej ksiąŜki, cena usługi ulega obniŜeniu. 

rozdzielczość:   

do 300 dpi 2,46 zł 3,00 zł 
1 str. kopii cyfrowej 
czarno-białej 

powyŜej 300 dpi 4,96 zł 6,00 zł 

do 300 dpi 4,10 zł 5,00 zł 1 str. kopii cyfrowej 
kolorowej powyŜej 300 dpi 8,20 zł 10,00 zł 

1 zdjęcie cyfrowe (8 megapikseli) 4,92 zł 6,00 zł 

Do ceny kopii dolicza się koszty związane z udzieleniem prawa do wykorzystania w 
publikacjach. 

zbiory 
specjalne 
(starodruki, 
rękopisy, 
mapy. itp.), 
oraz materiały 
nietypowe 

W wypadku obiektów o szczególnej wartości historycznej i artystycznej (najstarsze rękopisy, 
inkunabuły, unikatowe druki, mapy i autografy oraz dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum 
Uniwersyteckiego), cenę digitalizacji ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej. 

kopia cyfrowa z mikrofilmu/mikrofiszy (1 klatka) 0,82 zł 1,00 zł 

CD 3,28 zł 4,00 zł 

DVD 8,20 zł 10,00 zł 
kopiowanie na nośnik 
(cena obejmuje cenę 
nośnika) 

dyskietkę 3,5 HD 2,46 zł 3,00 zł 

kopiowanie na własny nośnik typu flash 
uŜytkownika 1,64 zł 2,00 zł 

  

kopiowanie plików magazynowanych przez BU 
UMK (cena za 1 plik) 1,64 zł 2,00 zł 



na papierze zwykłym A4  3,00 zł 

na papierze zwykłym A3  8,00 zł 

na papierze fotograficznym  
A4 

 8,00 zł 

wydruki kolorowe 
drukarką 
atramentową 

na papierze fotograficznym  
A3 

 20,00 zł 

1 kl 35mm (2400 dpi)  3,00 zł/skan 

1 kl 6x6 cm (2400 dpi)   8,00 zł/skan 

skanowanie 
negatywów i slajdów 
fotograficznych 
 negatywy (slajdy) powyŜej 

6x6cm (max 20x25 cm) 
 

20,00 zł/skan 
 

Przegranie taśm audio/video 
bez dodatkowej obróbki: 

 
20,00 zł za godz.  
(plus 
koszt płyty) 

 

Przegrywanie i 
digitalizacja 
materiałów 
audio/video  

Przegranie taśm audio/video 
plus dodatkowa obróbka 
(odszumianie, podział na 
utwory/sceny) 
 

 50,00 zł za godz. 

Uwagi:  

• Pliki zapisujemy w formacie JPG, TIFF i GIF. 

• Maksymalna rozdzielczość kopii cyfrowych - 600 dpi. 

• Do rachunku za prace wysyłane pocztą dolicza się koszty opłat pocztowych. 

 

V. Korzystanie z urządzeń technicznych, będących własnością BG UMK, do słuchania i nagrywania: 

Czas nagrywania / godz. Cena brutto VAT  

0,5 7,00 zł 22% 

1 14,00 zł 22% 

2-3 30,00 zł 22% 

W wypadku odtwarzania materiałów unikatowych (głównie płyt przedwojennych) na odpowiednim sprzęcie 
 - opłatę ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej.. 

VI. Dezynsekcja w komorze próŜniowej: 
Opłaty pobiera się tylko od instytucji spoza UMK, cena za jeden wsad do komory wynosi 550 zł. + 22% VAT.  
VIa. Liofilizacja:  
Wsad do 100 kilogramów zamroŜonego materiału   250 zł + 22% VAT za dobę pracy urządzenia 
Wsad powyŜej 100 kg zamroŜonego materiału    15 zł za kilogram + 22% VAT. 



VII. Wynajmowanie pomieszczeń 

  Cena brutto VAT  

sali konferencyjnej: opłaty wg stawek obowiązujących na Uczelni  
ustalonych przez dyrektora administracyjnego wg cennika 22% 

pomieszczeń wystawowych w Bibliotece Głównej (za 24 godziny) 50,00 zł 22% 
do ceny dolicza się opłaty za sprzątanie (dziennie) 10,00 zł 22% 
Uwaga: opłaty za wynajmowanie pomieszczeń na wystawy, pokazy, uroczystości z udziałem UMK ustala  
kaŜdorazowo dyrektor Biblioteki w porozumieniu z dyrektorem administracyjnym. 

VIII. Filmowanie pomieszczeń: 
Opłaty określa kaŜdorazowo dyrektor Biblioteki, jednak w wysokości nie mniejszej niŜ 70,-zł za godzinę + 22% 
VAT.  
Wysokość stawki zaleŜy od charakteru przedsięwzięcia i rodzaju instytucji.  

IX. Udostępnianie obiektów do reprodukcji w publikacjach lub filmowania w celach komercyjnych 

  Cena brutto VAT  

wysokość stawki podstawowej zaleŜy od unikatowości obiektu, stanu 
zachowania, techniki graficznej i rodzaju oprawy oraz techniki reprodukcji i 
stopnia zagroŜenia obiektu (stawka dotyczy jednorazowej zgody bez prawa 
odstąpienia). 

30,00-70,00 zł 22% 

Uwaga: stawka podstawowa ulega powiększeniu o 50%, jeśli Biblioteka wykonała dodatkowe, istotne prace  
przy wyszukiwaniu i przygotowaniu obiektów. 

X. Inne usługi  

Przygotowanie materiałów do fotografowania, filmowania lub skanowania 
sprzętem zamawiającego Cena brutto  VAT 

opłata jednorazowa do 100 stron tekstu 10,00 zł 22% 
opłata jednorazowa powyŜej 100 stron tekstu 20, 00 zł 22% 

XI. Inne opłaty  

 Cena brutto  VAT 

Ekwiwalent za zagubiony numerek z szatni 5,00 zł 22% 
Ekwiwalent za zagubiony kluczyk do skrytki samoobsługowej 5, 00 zł 22% 

UWAGI:  
Osoby i instytucje ubiegające się o moŜliwość reprodukowania obiektów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Toruniu muszą stosować się do Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 
 
Decyzje o udostępnieniu obiektów do reprodukcji podejmuje kierownik odpowiedniej sekcji gromadzącej zbiory 
lub Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w przypadku zbiorów o szczególnej wartości. Usługi wykonywane dla 
pracowników UMK, opłacone z funduszy wydziałowych i dla jednostek UMK, nie podlegają ustawie o VAT.  
 
 
 


