
Załącznik nr 7 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Miejskiej biblioteki 
Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku z dnia 1 marca 2017 

Cennik opłat pobieranych od użytkowników w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
                                   im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku 
 

CENNIK OPŁAT  obowiązujący od 1 marca 2017 r. 

I. Opłaty regulaminowe pobierane od czytelników 

Zgodnie z § 2 punkt 4 Regulaminu każdy czytelnik zobowiązany jest do wykupienia karty bibliotecznej. 

Czytelnicy do 16 roku życia: 

 pierwsza karta biblioteczna            0,00 

 aktualizacja                                        0,00 

 duplikat karty                                    5,00 
Czytelnicy powyżej 16 roku życia: 

 pierwsza karta biblioteczna              7,00 

 każdy kolejny członek rodziny          4,00 

 aktualizacja                                          5,00 

 każdy kolejny członek rodziny          3,00 

 duplikat karty                                      7,00 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Turku honorujemy Kartę Dużej Rodziny – czytelnicy do 16 roku życia 
nie ponoszą opłat związanych z wystawianiem i aktualizacją kart bibliotecznych 
 
Kaucja za wypożyczone materiały biblioteczne 
Od osób nieposiadających wydanego w Polsce dowodu osobistego pobierana jest kaucja, której dokładną 
wysokość ustala bibliotekarz w zależności od wartości materiałów bibliotecznych jednak w kwocie nie 
mniejszej niż 35 zł od 1 materiału bibliotecznego (książka, płyta – 1 album lub tytuł).  
 
Opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych ponad termin ustalony w 
regulaminie 

1. Opłata za przetrzymanie książek  
– 0,10 zł od jednej książki i za każdy dzień po terminie zwrotu;  

2. Płyt CD z muzyką, nagraniem tekstu literackiego (audiobook), płyt z filmem (DVD, BLUE-RAY) 
     – 0,50 zł od jednego egzemplarza i za każdy dzień po terminie zwrotu. 
3. Opłata za przetrzymanie zbiorów wypożyczonych z Czytelni w ramach  wypożyczeń 

krótkoterminowych  
     - 0,50 zł od jednej książki i za każdy dzień po terminie zwrotu; 
4. Obniżenie wysokości naliczonej opłaty do 50% może nastąpić w przypadku zwrotu książek  

w terminie wskazanym na upomnieniu przesłanym za potwierdzeniem odbioru. 
 
 
Opłaty za zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych 

http://www.biblioteka.koszalin.pl/cennik-i-regulaminy/1188-regulamin-korzystania-ze-zbiorow-i-uslug-kbp


1. Opłata za zagubioną, zniszczoną lub niekompletną książkę - w wysokości aktualnej ceny rynkowej. W 
przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego i nie zwrócenia lub zniszczenia jednej jego części, 
czytelnik odpowiada tak, jak za nie zwrócenie lub zniszczenie całości dzieła. Pozostałe tomy 
stanowią nadal własność Biblioteki. W przypadku książek nie wznawianych minimalna wartość 
odszkodowania wynosi 35 zł. za książki z literatury pięknej. Za książki z literatury naukowej 
minimalna wartość odszkodowania wynosi 70zł . Ostateczną wartość odszkodowania ustala 
bibliotekarz. 

2. Opłata za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie albumu CD z nagraniem muzyki w wysokości ceny 
rynkowej 

3. Opłata za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie płyty CD z nagraniem tekstu literackiego 
(audiobook) wysokości ceny rynkowej 

4. Opłata za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie płyty BLUE-RAY w wysokości ceny rynkowej  
5. Opłata za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie filmu (DVD) w wysokości ceny rynkowej 
6. Postępowanie w przypadku udostępniania czytników. 
a. Zagubienie lub niemożności zwrotu e-readera i jego wyposażenia z innych przyczyn, użytkownik zobowiązuje 

się zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości: 200 zł za czytnik e-readerów i 10 zł za przewód 
połączeniowy. 

b. W przypadku zwrotu uszkodzonego e-readera, użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty jego naprawy, a w 

przypadku niemożności jej dokonania  - do zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w podpunkcie a.  

Wszelkie opłaty i odszkodowania powinny zostać uregulowane niezwłocznie. W przypadku odmowy uiszczenia 

opłat Biblioteka  może dochodzić swoich roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej  
i na drodze sądowej.  

 
II. Opłaty za usługi 

 
Usługi reprograficzne.  
Wykonywanie odbitek ksero wyłącznie ze zbiorów własnych biblioteki zgodnie z Ustawą  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 31.05.2006 r. nr 90,  
poz. 631 z późniejszymi zm.) może odbywać się tylko na użytek osobisty, niekomercyjny.  
Koszt odbitki wynosi 0,20 zł za 1 stronę formatu A4, 0,40 zł za 1 stronę formatu A3 

 
Wypożyczenia międzybiblioteczne 
Sprowadzenie zamówionych przez czytelnika materiałów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych  
- aktualnie obowiązująca opłata pocztowa za przesyłkę. 


