
Załącznik Nr 2
do Regulaminu udostępniania zbiorów 
i świadczenia usług w systemie 
biblioteczno-informacyjnym UPH 

Cennik opłat obowiązujący w Bibliotece Głównej UPH

Opłaty obowiązujące w wypożyczalni i czytelniach

Wystawienie karty bibliotecznej lub duplikatu  2,00 zł                                     

Opłata za każdy dzień przetrzymania książki 
wypożyczonej 

0,20 zł za każdy dzień przetrzymania*

Opłata za każdy dzień przetrzymania książki 
wypożyczonej 
w ramach wypożyczeń krótkoterminowych

5,00 zł za każdy dzień przetrzymania* 

Wysłanie wezwania do zapłaty drogą pocztową 5,00 zł

Zagubienie lub zniszczenie klucza do kabiny 30,00 zł

Zagubienie lub zniszczenie klucza do szafki 
skrytkowej

150 zł

Opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne

Krajowe wg faktury instytucji wypożyczającej

Zagraniczne - płatność w voucherach IFLA koszt zamówienia 1woluminu to 1-2 vouchery,
1 FULL Voucher= 10 Euro
1 HALF Voucher= 5 Euro

Opłaty za usługi reprograficzne

Wydruk czarno-biały A4 0,20 zł za stronę  

Opłata za elektroniczne kopie z czasopism i książek 
300 dpi, w odcieniach szarości. 

0,20 zł za stronę **

Opłata za elektroniczne kopie z czasopism i książek 
300 dpi, kolor 24 bit.

0,40 zł za stronę **

Opłaty za zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Kwota Koszt ponownego
włączenia książki 
do księgozbioru

Książki polskie wprowadzone do zbiorów przed 
rokiem 1995

100.00 zł 10,00 zł

Książki polskie wprowadzone do zbiorów w latach 
1995-2010

150,00 zł 10,00 zł

Książki polskie wprowadzone do zbiorów po 2010 r. Cena inwentarzowa 10,00 zł

Książki zagraniczne wprowadzone do zbiorów przed 
rokiem 1995

200,00 zł 10,00 zł

Książki zagraniczne, których cena inwentarzowa jest Cena inwentarzowa 10,00 zł



wyższa niż 150 zł

*Opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych można dokonać:
1. bezpośrednio w Bibliotece (Wypożyczalnia - parter);
2. poprzez elektroniczny system płatności realizowany przez firmę PayU
3. przelewem na konto:

             Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. Konarskiego 2 08-110 Siedlce
             Dane do wpłaty: Bank PeKaO S.A. I / O Siedlce nr 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195 

W tytule wpłaty (płatność PayU i  przelew bankowy) należy podać:  Imię i  nazwisko oraz "należność  
za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych”.

**Opłaty  za usługę „zamów kopię” można dokonać poprzez elektroniczny system płatności realizowany
przez firmę PayU. W tytule wpłaty należy podać: Imię i nazwisko oraz "usługa zamów kopię”.
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