
 

Zarządzenie Nr 09/2021 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie: Cennika opłat  
 

Na podstawie art. 14 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1479) 

zarządzam co następuje:  

 

§1 

Wprowadzam Cennik opłat pobieranych od Czytelników w agendach Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§2 

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia 

Ludwika I w Brzegu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Cennika opłat 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 09/2021 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu 

 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

 

 

 

CENNIK OPŁAT 

pobieranych od Czytelników w agendach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I 

w Brzegu 

 

I Opłaty (kary umowne) za niezwrócenie w terminie 

wypożyczonych materiałów bibliotecznych  

 

1 Opłata za przetrzymanie książek, książek mówionych 

(audiobooków), gier planszowych ponad termin ustalony 

w regulaminie 

0,20 zł od jednego woluminu 

(egzemplarza) za każdy dzień po 

terminie zwrotu 

2 Koszty korespondencji w sprawie niezwróconych w 

terminie materiałów bibliotecznych oraz wynikających z 

tego tytułu należności (wysłanie upomnienia) 

5,00 zł za każde upomnienie 

II Opłaty (odszkodowania) za zniszczenie lub 

niezwrócenie materiałów bibliotecznych 

 

1 Opłata za zagubioną, zniszczoną lub niekompletną książkę W wysokości ceny inwentarzowej, nie 

mniej niż 30,00 zł 

2 Opłata za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie płyty 

książki mówionej (audiobooka) 

W wysokości ceny inwentarzowej, nie 

mniej niż 50,00 zł 

3 Opłata za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie lub 

zwrócenie niekompletnej gry planszowej  

W wysokości ceny inwentarzowej, nie 

mniej niż 100,00 zł 

4. Wystawienie duplikatu Karty bibliotecznej 5,00 zł 

III Kaucja za wypożyczone materiały biblioteczne*  

1 Kaucja pobierana od osób nieposiadających wydanego w 

Polsce dowodu osobistego 

Kwota nie mniejsza niż 50,00 zł od 

jednego materiału bibliotecznego 

(książka, tytuł). Dokładną wysokość 

kaucji ustala bibliotekarz w zależności 

od wartości książki 

2 Kaucja za wypożyczoną grę planszową 50,00 zł 

IV Usługi reprograficzne- wyłącznie ze zbiorów własnych 

biblioteki* zgodnie z ustawą o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych ( tj. Dz.U. 2021, poz. 1062 z 

późn. zm.) 

 

1 Wykonanie odbitki kserograficznej, wydruku formatu A4 0,30 zł za 1 stronę 

2 Wykonanie wydruku w kolorze A4 4,00 zł za 1 stronę 

V Wypożyczenia międzybiblioteczne  

1 Sprowadzenie zamówionych przez Czytelnika materiałów 

bibliotecznych z innych bibliotek 

Opłata pocztowa według aktualnego 

cennika Poczty Polskiej 

 

* 100% zniżki dla osób uprawnionych do korzystania z Opolskiej Karty Rodziny 

i Seniora oraz Karty Dużej Rodziny po okazaniu karty 


