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Załącznik do Zarządzenia nr 27/2018 

Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

z dnia 4 czerwca 2018 r. 

 

Wysokość opłat: 

Lp. Rodzaj opłaty  

1.  Nieterminowy zwrot wypożyczonego 

woluminu 

1,00 zł za każde rozpoczęte 5 dni 

2.  Nieterminowy zwrot wypożyczonego 

CD-ROM 

1,00 zł za każde rozpoczęte 5 dni 

3.  Wysłanie monitu papierowego 

(doliczane do opłaty za przetrzymanie 

wypożyczonych książek) 

5,00 zł 

4.  Zniszczenie egzemplarza (zniszczona 

okładka, luźne karty wypadające z 

książki itp.) 

- do 300 str. – 40,00 zł 

- powyżej 300 str. – 80,00 zł 

- lub odkupienie identycznego 

egzemplarza  

5.  Zagubienie egzemplarza 3x wartość książki z inwentarza 

 lub odkupienie identycznego 

egzemplarza 

6.  Zagubienie CD-ROM 3x wartość CD-ROM z inwentarza 

lub odkupienie identycznego 

egzemplarza 

7.  Wypożyczenie międzybiblioteczne 

 

Opłaty za sprowadzenie książek dla 

czytelników UPJPII: 

- z polski – bezpłatnie  

- z zagranicy - opłata wyznaczona 

przez bibliotekę realizującą 

zamówienie (Biblioteka UPJPII 

najczęściej płaci specjalnym 

środkiem płatniczym voucherem 

IFLA (wartość jednego vouchera = 

40 zł), najczęściej żądana opłata to 1 

voucher za 1 książkę). 

 

Opłaty za sprowadzenie 

kserokopii/skanu dla czytelników 

UPJPII z kraju i zagranicy:  

- wg otrzymanego przez UPJPII 

rachunku 

 lub  

- ilość wymaganych voucherów 
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przez bibliotekę realizującą 

zamówienie (wartość 1 vouchera 

IFLA = 40,00 zł) 

 

Przesyłki specjalne : sprowadzone 

materiały o wadze ponad 2 kg lub 

wymagające ubezpieczenia - koszty 

zamówienia ponosi czytelnik na 

postawie wystawionego rachunku 

bądź faktury. 

 

Opłaty dla bibliotek za 

wypożyczenie książek: 

- biblioteki polskie – bezpłatnie 

- biblioteki europejskie – 1 vol. 

 – 1 voucher IFLA 

- biblioteki pozaeuropejskie – 1 vol.  

– 2 vouchery IFLA 

 

Opłaty dla bibliotek za wykonanie 

skanu: 

- bezpłatnie 

 

8.  Wydruk komputerowy jednostronny 

A4 czarno biały 

0,20 zł (strona)- płatność tylko 

kartą płatniczą 

 

9.  Wydruk komputerowy dwustronny A4 

czarno biały 

0,30 zł (strona) - płatność tylko 

kartą płatniczą 

 

10.  Wydruk komputerowy jednostronny 

A4 kolorowy 

1,00 zł (strona) - płatność tylko 

kartą płatniczą 

11.  Wydruk komputerowy dwustronny A4 

kolorowy 

2,00 zł (strona) - płatność tylko 

kartą płatniczą 

12.  Opłata za zniszczenie/zagubienie 

klucza od szafki w szatni 

25,00 zł 

 


