
 

  

 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 2 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi reprograficzne i informacyjne oraz ustalenia 

wysokości opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów 

bibliotecznych w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej 

 

Na podstawie § 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia 

usług informacyjnych Systemu Biblioteczno-Informacyjnego PW, stanowiącego załącznik  

do uchwały nr 160/L/2021 Senatu PW z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Systemu  

Biblioteczno-Informacyjnego PW zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów bibliotecznych 

naliczana jest opłata w wysokości 0,30 zł za każdy dzień zwłoki. 

§ 2 

Ustala się następujące opłaty za usługi reprograficzne i informacyjne: 
 

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto VAT Uwagi 

1. Kopia czarno-biała A4 
                                       

0,20 zł  
23%  

2. Kopia kolorowa A4 
                                       

1,20 zł  
23%  

3. Wydruk czarno-biały A4 
                                       

0,20 zł  
23%  

4. Wydruk kolorowy A4 
                                       

1,20 zł  
23%  

5. 

Opłata operacyjna za jedną transakcję wydruku kopii 

zrealizowaną w trybie płatności bezgotówkowej na 

urządzeniu samoobsługowym 

                                       

0,10 zł  
23%  

6. Skanowanie / kopie cyfrowe:      

1) skan, rozdzielczość 300 dpi, format do A4 
                                       

0,60 zł  
23%  

2) 
skan z zasobu zbiorów specjalnych, rozdzielczość 300 dpi, 

format do A4 

                                       

3,00 zł  
23%  

3) skan, rozdzielczość 300 dpi — format A3 
                                       

3,00 zł  
23% format pow. A4 do A3 

4) 
skan z zasobu zbiorów specjalnych, rozdzielczość 300 dpi, 

format A3 

                                       

6,00 zł  
23%  

5) skan, rozdzielczość 300 dpi, format A2 
                                       

6,00 zł  
23% format pow. A3 do A2 

6) 
skan z zasobu zbiorów specjalnych, rozdzielczość 300 dpi, 

format A2 

                                       

9,00 zł  
23%   



 

 

 

§ 3 

Traci moc zarządzenie nr 52/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lipca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi informacyjne i reprograficzne oraz ustalenia 

wysokości opłat za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów 

bibliotecznych w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej.  

§ 4 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                REKTOR  

 

       prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

7) skan, rozdzielczość 600 dpi, format do A4 
                                     

10,00 zł  
23%  

8) 
skan z zasobu zbiorów specjalnych, rozdzielczość 600 dpi, 

format do A4 

                                     

12,00 zł  
23%  

9) skan, rozdzielczość 600 dpi, format A3 
                                     

20,00 zł  
23% format pow. A4 do A3 

10) 
skan z zasobu zbiorów specjalnych, rozdzielczość 600 dpi, 

format do A3 

                                     

24,00 zł  
23%  

11) skan rozdzielczość pow. 600 dpi do 900 dpi, format do A4 
                                     

25,00 zł  
23%  

12) 
skan z zasobu zbiorów specjalnych po. 600 dpi do 900 dpi, 

format A4 

                                     

30,00 zł  
23%  

13) 
skany luźnych kart, rozdzielczość 300 dpi, poniżej 100 kart, 

za każdą kartę 

                                       

0,15 zł  
23% 

dot. wyłącznie prac na 

skanerze przelotowym 

14) 
skany luźnych kart, rozdzielczość 300 dpi, powyżej 100 kart, 

za każdą kartę 

                                       

0,10 zł  
23% 

dot. wyłącznie prac na 

skanerze przelotowym 

7. Archiwizacja skanów na CD/DVD, za płytę 
                                       

4,00 zł  
23%  

8. 
Retusz plików po digitalizacji (obróbka w programie 

graficznym) 

                                     

25,00 zł  
23% 

cena brutto za 1 godzinę 

pracy 

9. Tworzenie publikacji cyfrowej (struktura dokumentu) 
                                     

35,00 zł  
23% 

cena brutto za 1 godzinę 

pracy 

10. 
Wypożyczenie międzybiblioteczne książki do krajów 

europejskich 

2 IFLA 

vouchers 
-  

11. 
Wypożyczenie międzybiblioteczne książki do krajów spoza 

Europy 

3 IFLA 

vouchers 
-  

12. Kopia cyfrowa dla biblioteki zagranicznej – każde 20 stron 
1 IFLA 

voucher 
-  

13. Analiza cytowań dla osób spoza PW 
                                   

125,00 zł  
23% 

cena brutto za 1 godzinę 

pracy 


