
CENNIKI OPŁAT ODDZIAŁU UDOSTĘPNIA ZBIORÓW

Czytelnia Czasopism Bieżących (i
Archiwalnych) i Czytelnia Śląska przy ul.

Fryderyka Joliot-Curie 12
Kserowanie samoobsługowe

Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-4 1 kopia 0,40 PLN ZW z VAT

Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-3 1 kopia 0,80 PLN ZW z VAT

Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych do 1950 roku włącznie oraz z
gazet oprawnych, których format jest większy od formatu A-3. 

Opłaty pobierane są w Punkcie Informacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-
Curie 12 od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-18:30, w soboty w godz.: 8:00-13:30.

1. Opłata za kartę czytelnianą jednoroczną bez zdjęcia - 20,00 PLN, prolongata tej karty na
kolejny rok - 10,00 PLN.

2. Opłata za kartę czytelnianą dziesięciodniową bez zdjęcia (ważna 10 dni kalendarzowych) -
5,00 PLN, prolongata tej karty na kolejne 10 dni - 4,00 PLN.

3. Opłata  za  kartę  czytelnianą  dwudniową  bez  zdjęcia  (ważna  48  godzin)  -  3,00  PLN,
prolongata tej karty na kolejne 48 godzin - 2,00 PLN.

4. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w czytelniach - 30,00 PLN.

5. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w szatni - 30,00 PLN.

6. Opłata za niezwrócenie kluczyka do szafki samoobsługowej w terminie, jego zagubienie lub
uszkodzenie zamka do szafki samoobsługowej w szatni - 70,00 PLN.

7. Opłata za duplikaty kart bibliotecznych równa jest cenie ich nabycia.

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym cenniku.

Wrocław, 02.01.2017 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej

mgr inż. Grażyna Piotrowicz



Samoobsługowe wykonywanie kopii
kserograficznych w Czytelni Głównej

Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Karola
Szajnochy 7/9

Cennik
Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-4 1 kopia 0,40 PLN ZW z VAT

Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-3 1 kopia 0,80 PLN ZW z VAT

1. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych do 1950 roku włącznie

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym cenniku.

Wrocław, 02.01.2017 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej

mgr inż. Grażyna Piotrowicz





Cennik opłat Wypożyczalni
Międzybibliotecznej

Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 roku

Opłata za sprowadzenie 1 książki:
z krajów Europy:
cena netto Vat cena brutto
46,30 PLN 8% 50,00 PLN
z krajów spoza Europy:
*wg kosztów określonych przez bibliotekę wypożyczającą + koszty wysyłki zgodnie z cennikiem 
Poczty Polskiej
Opłata za sprowadzenie kserokopii ze zbiorów bibliotek zagranicznych:
cena netto Vat cena brutto
35,00 PLN zw. 35,00 PLN

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do zmiany w obowiązującym cenniku.

Cennik został zatwierdzony w dniu 1 maja 2015 roku
przez Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej 
st. kustosza dyplomowanego
mgr inż. Grażynę Piotrowicz 

* w zależności od ilości IFLA Voucherów + koszty wysyłki (1 IFLA Voucher=8 euro, przelicznik
wg średniego kursu z danego dnia NBP)

http://www.bu.uni.wroc.pl/o-bibliotece/wirtualny-przewodnik-uzytkownika-cenniki#gwiazdka


CENNIK OPŁAT ODDZIAŁU INFORMACJI
NAUKOWEJ

Cennik usług informacyjnych
Udostępnianie elektronicznych źródeł informacji

1. Wyszukiwanie informacji w licencjonowanych serwisach informacyjnych typu online

• wyszukiwanie w bazie przez bibliotekarza (za każde rozpoczęte pół godziny pracy) -
10,00 PLN

• każde pół godz. pracy komputera (tylko dla osób i jednostek spoza UWr) - 10,00
PLN

2. Opłaty za nośniki informacji:

• jedna strona wydruku - 0,50 PLN

Opłaty pobierane są w Punkcie Informacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-
Curie 12.

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym cenniku.

Wrocław, 02.01.2017 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej

mgr inż. Grażyna Piotrowicz
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