
Załącznik nr 2  

do Regulaminu korzystania z materiałów i usług  

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

 

Wykaz opłat 

 
1. Opłata za wydanie duplikatu karty bibliotecznej:  

- dla uczniów szkół podstawowych, emerytów, rencistów 
  i  bezrobotnych: 5 zł, 
- dla pozostałych użytkowników: 10 zł.  
 

2. Kaucja dla osób nieposiadających stałego miejsca pobytu na terenie  
m.st. Warszawy lub korzystających z wypożyczeń nie dłużej niż 12 
miesięcy:  
- cena inwentarzowa wypożyczanej pozycji (nie mniej jednak  
niż jej aktualna cena rynkowa) za każdą pozycję.  
 

3. Kaucja za wypożyczenie materiałów szczególnie cennych:  
- cena inwentarzowa wypożyczanej pozycji (nie mniej jednak  
niż jej aktualna cena rynkowa) za każdą pozycję. 
 

4. Opłata za zwrócenie wypożyczonych materiałów po terminie: 
- wszystkie materiały biblioteczne: 0,20 zł za każdy dzień zwłoki.   
 

5. Ekwiwalent za pozycje zagubione lub zniszczone:  
- cena inwentarzowa pozycji, nie mniej jednak niż jej aktualna cena             
rynkowa. 

 
6. Opłata za wydruk i odbitki kserograficzne - czarne:  

- format A4: 0,40 zł za 1 stronę,  
- format A3: 0,80 zł za 1 stronę. 
 

7. Opłata za wydruk kolor (format A4): 2 zł za 1 stronę. 
 
8. Opłata za wydruk kolor (format A3): 4 zł za 1 stronę.  
 
9. Opłata za odbitki kserograficzne kolor (format A4): 2 zł za 1 stronę. 
 
10. Opłata za odbitki kserograficzne kolor (format A3): 4 zł za 1 stronę.  
 
 
11. Opłata za bindowanie (Czytelnia Naukowa nr 1):  

a. do 10 kartek: 2,50 zł,  



b. 11-55 kartek: 3,50 zł, 
c. 56-150 kartek: 4,50 zł,  
d. 151-250 kartek: 5,50 zł. 
 

12. Opłata za laminowanie (Czytelnia Naukowa Nr 1)  
a. format A 4: 2 zł/str,  
b. format A 5: 1 zł/str. 
 

13.Opłata za odtworzenie zniszczonej kopii dokumentu multimedialnego:  
- nośnik CD: 10 zł,  

- nośnik DVD: 15 zł. 

14. Opłata za upomnienie (odebrane lub nieodebrane) wysłane listem 
      zwykłym lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru zgodnie 
      z aktualną taryfą i cennikiem opłat Poczty Polskiej. 

15. Opłata za upomnienie wysłane SMS-em: 1 zł. 

16. Opłata za rozmowę telefoniczną: 1 zł. 

 


