
 

ZARZĄDZENIE NR 7/16 

DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

 

z dnia 1 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Cennika opłat za wypożyczenie zbiorów i usług                 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej 

 

 

Na podstawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej  

 

zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Wprowadzam Cennik opłat za wypożyczenie zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rudzie Śląskiej w brzmieniu, jak w Załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

 § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 11/14 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej 

z dnia 19 kwietnia 2014 r. 

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik  

Do Zarządzenia nr 7/16 

Dyrektora MBP w Rudzie Śląskiej 

z dnia 1 czerwca 2016 r. 

 

 

CENNIKA OPŁAT ZA WYPOŻYCZENIE                                                                                         

ZBIORÓW I USŁUG MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ                                                                        

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

 
 

§ 1 WYPOŻYCZENIA 

1. KSIĄŻKI  
Książki wypożyczane są nieodpłatnie na okres 5 tygodni. Kara za przetrzymanie wynosi jeden złoty za 
jedną pozycję za każdy rozpoczęty tydzień. 
 
2. CZASOPISMA  
Czasopisma wypożyczane są nieodpłatnie na okres jednego tygodnia. Kara za przetrzymanie wynosi 
0,30 zł za jedną pozycję za każdy rozpoczęty okres wypożyczenia. 
Wydawnictwa cyfrowe (CD, VCD, DVD) dołączane do periodyków wypożyczane są na okres jednego 
tygodnia. Kara za przetrzymanie wynosi 1,00 zł za jedną pozycję za każdy rozpoczęty tydzień po 
obowiązującym terminie zwrotu. 
 
3. „KSIĄŻKA MÓWIONA”  (AUDUIOBOOK) 
Tzw. „książka mówiona” (audiobook), czyli książki nagrane na taśmach magnetofonowych (płytach 
CD) - szczególnie polecane dla osób niedowidzących lub niewidomych wypożyczane są nieodpłatnie na 
okres 5 tygodni (lektury do dwóch tygodni). Kara za przetrzymanie jednego tytułu wynosi jeden złoty 
za każdy rozpoczęty tydzień po obowiązującym terminie zwrotu. 
 
4. KASETY MAGNETOFONOWE  
Kasety magnetofonowe wypożyczane są nieodpłatnie na okres 5 tygodni. Kara za przetrzymanie 
wynosi 1,00 zł za jedną pozycję, za każdy rozpoczęty tydzień po obowiązującym terminie zwrotu. 
 
5. PŁYTY KOMPAKTOWE 
Płyty kompaktowe wypożyczane są nieodpłatnie na okres jednego tygodnia. Kara za przetrzymanie 
wynosi 1,00 zł za jedną płytę, za każdy rozpoczęty tydzień po obowiązującym terminie zwrotu. 
 
6. PŁYTY DVD (nagrania muzyczne – „m”) 
Płyty DVD z nagraniami muzycznymi wypożyczane są nieodpłatnie na okres jednego tygodnia. Kara za 
przetrzymanie wynosi 1,00 zł za jedną płytę, za każdy rozpoczęty tydzień po obowiązującym terminie 
zwrotu. 
 
7. WYDAWNICTWA MULTIMEDIALNE  
Wydawnictwa multimedialne (poza lekturami) wypożyczane są nieodpłatnie na okres jednego 
tygodnia. Wydawnictwa multimedialne-lektury wypożyczane są nieodpłatnie na okres dwóch tygodni. 
Kara za przetrzymanie wynosi 5,00 zł za jedno wydawnictwo, za każdy rozpoczęty tydzień po 
obowiązującym terminie zwrotu. 
 
8. GRY NA KONSOLE  
Gry na konsole wypożyczane są nieodpłatnie na okres jednego tygodnia. Kara  
za przetrzymanie wynosi 5,00 zł za jedno wydawnictwo, za każdy rozpoczęty tydzień po 
obowiązującym terminie zwrotu. 
 



9. FILMY: PŁYTY VCD, DVD, BD-ROM (Blu-ray Disc)  
Filmy wypożyczane są nieodpłatnie na okres jednego tygodnia. Kara za przetrzymanie wynosi 5,00 zł 
za jeden film, za każdy rozpoczęty tydzień po obowiązującym terminie zwrotu. 
 

§ 2 KAUCJE I ODSZKODOWANIA 

1. KAUCJE  
Za wypożyczenie szczególnie cennego dokumentu (książka, wydawnictwo cyfrowe) obowiązuje kaucja 
w kwocie, co najmniej aktualnej, rynkowej wartości pozycji. 
 
2. ODSZKODOWANIA  
Wysokość odszkodowania za dokument (książka, czasopismo, płyta CD, taśma magnetofonowa, taśma 
wideo i inne) zagubiony, zniszczony lub uszkodzony ustala kierownik wypożyczalni w zależności od 
aktualnej, rynkowej wartości tegoż dokumentu.   
Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej 
pozycji inną książkę. 

 
§ 3 POZOSTAŁE USŁUGI 

1. USŁUGI KSEROGRAFICZNE  
a)  odbitki czarno-białe:  
-  format A4 odbitka jednostronna - 0,15 zł; odbitka dwustronna - 0,20 zł; odbitka jednej strony 
książki + 0,05 zł do ceny kopii dokumentu płaskiego (bonifikata powyżej 20 sztuk wynosi 10%);  
-  format A3 odbitka jednostronna - 0,20 zł; odbitka dwustronna - 0,30 zł; odbitka jednej strony 
książki + 0,05 zł do ceny kopii dokumentu płaskiego (bonifikata powyżej 20 sztuk wynosi 10%), 
b)  odbitki kolorowe:  
- format A4 odbitka – 1,50 zł; (bonifikata powyżej 20 sztuk wynosi 10%),  
- format A3 odbitka – 2,50 zł (bonifikata powyżej 20 sztuk wynosi 10%). 
 

2. USŁUGI INFORMACYJNE 
 a)  prymarne usługi informacyjne – 7,00 zł,  

        b)  prymarne usługi informacyjne – 3,00 zł dla: 
- kolejnej osoby wspólnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz dla każdego następnego 
członka najbliższej rodziny, (np. rodzice i dzieci) zamieszkujących pod tym samym adresem,  
- młodzieży uczącej się w gimnazjum, 
- młodzieży uczącej się w szkole średniej,  

c)  prymarne usługi informacyjne – nieodpłatnie dla:  
- dzieci do lat 6, 
- uczniów szkół podstawowych,  
- seniorów (60+) 
- członków Polskiego Związku Niewidomych, 
- instytucji kultury,  
- placówek oświatowych,  
- ośrodków opieki społecznej,  
- stowarzyszeń, 
- osób posiadających „Rudzką Kartę Rodziny 3+” 

d) opracowania informacyjne i bibliograficzne – cenę tegoż opracowania ustala bibliotekarz 
opracowujący tenże dokument pochodny, nie może być jednak większa niż 30,00 zł za 
znormalizowaną stronę maszynopisu. 

 
3. INTERNET 

a) zasady dostępu do Internetu i użytkowania sprzętu komputerowego określa Zarządzenie Nr    
1/2015 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej z dnia 02.02.2015 r. w sprawie 
Regulaminu korzystania z Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej punkt 12, 
b)  korzystanie z Internetu jest nieodpłatne wydruk strony A4 wynosi 0,50 zł. 
 
 

 
 



4. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 
a) wykonanie odbitki 1 szt. A-4 jednostronnie;  0,30 zł dwustronnie 0,35 zł 
b) informacja na dyskietce 1,50 zł; informacja na płycie CD 2,50 zł. 

 
5. NAJEM POMIESZCZEŃ  

a)   jednostkowy wynajem pomieszczenia za godzinę – 30,00 zł/h, 
b)   wielokrotny wynajem pomieszczenia – dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. 
c)   Organizacjom pozarządowym działającym zgodnie z celami statutowymi biblioteki  

– pomieszczenia mogą być udostępniane nieodpłatnie. 
 

Niniejszy Cennik obowiązuje od 1 czerwca 2016 roku. 
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