
Załącznik do Zarządzenia nr 07/2011 dyrektora 
Książnicy Cieszyńskiej z dn. 16 sierpnia 2011 r. 

 
 
 
 
 

CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM 
CZYTELNI KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ 

 
  

OKREŚLENIE USŁUGI J.M. CENA 

Kopie kserograficzne lub wydruki komputerowe 

Czarno- białe (format A4) szt. 0,50 zł 

Czarno- białe (format A3) szt. 0,80 zł 

Kolorowe (format A4) szt. 4,00 zł 

Fotorealistyczne na papierze fot. w form. A5 szt. 7,00 zł 

Fotorealistyczne na papierze fot. w form. A4 szt. 12,00 zł 

Wysłanie kopii listem tradycyjnym Opłata wg aktualnego cennika Poczty 
Polskiej SA. 

Fotografowanie aparatem cyfrowym 

Pliki w formacie „JPG” plik 4,00 zł 

Pliki w formacie „RAW”/ „NEF” plik 6,00 zł 

Nagranie na nośnik zamawiającego Bezpłatnie 

Przesyłka pocztą elektroniczną pliki o 
łącznej 

objętości nie 
większej niż 

20 MB 

Bezpłatnie 

Płyta CD/DVD + nagranie szt. 3,00 zł 

Wysłanie nośników z zawartością cyfrową listem 
tradycyjnym 

Opłata wg aktualnego cennika Poczty 
Polskiej SA. 

Skanowanie w trybie czarno-białym i kolorowym 

Rozdzielczość do 300 dpi (format A4) plik 4,00 zł 

Rozdzielczość do 300 dpi (format A3) plik 6,00 zł 

Rozdzielczość do 600 dpi (format A4) plik 8,00 zł 



Rozdzielczość do 600 dpi (format A3) plik 12,00 zł 

Skanowanie czarno-białe z mikrofilmu plik 4.00 zł 

Nagranie na nośnik zamawiającego Bezpłatnie 

Przesyłka pocztą elektroniczną pliki o 
łącznej 

objętości nie 
większej niż 

20 MB 

Bezpłatnie 

Płyta CD/DVD + nagranie szt. 3,00 zł 

Wysłanie nośników z zawartością cyfrową listem 
tradycyjnym 

Opłata wg aktualnego cennika Poczty 
Polskiej SA. 

Kopiowanie plików z zasobów cyfrowych Książnicy Cieszyńskiej 

Nagranie na nośnik zamawiającego Bezpłatnie 

Przesyłka pocztą elektroniczną pliki o 
łącznej 

objętości nie 
większej niż 

20 MB 

Bezpłatnie 

Płyta CD/DVD + nagranie szt. 3,00 zł 

Wysłanie nośników z zawartością cyfrową listem 
tradycyjnym 

Opłata wg aktualnego cennika Poczty 
Polskiej SA. 

Usługi informacji naukowej 

Kwerendy w zbiorach Książnicy 
Cieszyńskiej, prowadzenie poszukiwań 
bibliograficznych itp. 

jedna 
godzina 

40 zł 

Wysłanie danych w postaci papierowej lub cyfrowej listem 
tradycyjnym 

Opłata wg aktualnego cennika Poczty 
Polskiej SA. 

Sprowadzenie lub wysyłka materiałów za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej 

Opłaty według stosownych taryf i/lub rachunków 

 
1. Do reprodukowania materiałów bibliotecznych ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej 

stosuje się zasady określone w aktualnie obowiązującym „Regulaminie udostępniania 
zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, w szczególności zaś przestrzegać należy przepisów prawa 
autorskiego i praw pokrewnych. 

2. W przypadku reprodukowania na zamówienie materiału bibliotecznego ze zbiorów 
Książnicy Cieszyńskiej w celu publikacji wykonanych kopii w wydawnictwach innych niż 
naukowe, do kosztu usługi dolicza się opłatę za udostępnienie tego materiału w wysokości od 
10 do 250 zł. Wysokość opłaty ustala kierownik właściwej komórki organizacyjnej Książnicy 
Cieszyńskiej, kierując się wartością udostępnianego materiału i jego stanem zachowania. 



3. Z opłaty za udostępnienie materiału bibliotecznego do reprodukowania jest zwolniony 
Urząd Miejski w Cieszynie, a także archiwa, biblioteki, muzea oraz organizacje pozarządowe. 
Zwolnienie to może objąć także wydawców niskonakładowych publikacji 
popularnonaukowych (nakład do wys. 500 egz.), pod warunkiem zobowiązania się do 
bezpłatnego przekazania Książnicy Cieszyńskiej jednego egzemplarza przygotowywanej 
publikacji. 

4. Od osób samodzielnie fotografujących materiał biblioteczny w celu publikacji 
wykonanych kopii pobierana jest opłata za udostępnienie tegoż materiału do reprodukowania 
zgodnie z zasadami opisanymi w punktach 2 i 3.  

5. Koszt reprodukowania materiału bibliotecznego ulega podwyższeniu o 50%, jeśli:  
a. Książnica wniosła znaczący wkład w dobór, wyszukanie lub prezentację 

obiektu;  
b. zamówienie wykonano w trybie ekspresowym. 

 


