
 

 

 

 

Zarządzenie Nr 113/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 30 września 2014 r. 

 

 

w sprawie Cennika opłat Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
 

 Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o 

bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni 

publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533) 

 

 

 

zarządzam, 

 

 

co następuje: 

§ 1 

1. Wprowadzam Cennik opłat Biblioteki UKW stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 117/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 

września 2014 r. w sprawie zmiany Cennika opłat i usług Biblioteki Głównej UKW. 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 113 /2013/2014 

Rektora UKW 

z dnia 30 września 2014 r. 

 
Cennik opłat Biblioteki  

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
 
W Bibliotece Głównej UKW obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 
następujące wysokości opłat: 
 

Lp. Usługa Cena 

1 Wydanie karty bibliotecznej, założenie i aktywacja 
konta  bibliotecznego pracownikom UKW, 
emerytowanym pracownikom UKW oraz studentom 
UKW wszystkich form i typów studiów nie 
posiadającym elektronicznej legitymacji studenckiej 

6 zł 

2 Wydanie duplikatu karty bibliotecznej (w przypadku 
jej zagubienia) pracownikom UKW, emerytowanym 
pracownikom UKW oraz studentom wszystkich form 
i typów studiów 

12 zł 

3 Założenie i aktywacja konta bibliotecznego 
studentom UKW wszystkich form i typów studiów na 
podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej  

6 zł 

4 Aktualizacja konta bibliotecznego w nowym roku 
akademickim pracownikom UKW, emerytowanym 
pracownikom UKW oraz studentom UKW wszystkich 
form i typów studiów 

6 zł 

5 Wydanie karty bibliotecznej, założenie i aktywacja 
konta  bibliotecznego użytkownikom spoza UKW, 
upoważniających do korzystania z księgozbioru 
wyłącznie w czytelniach 

12 zł 

6 Wydanie duplikatu karty bibliotecznej (w przypadku 
jej zagubienia) użytkownikom spoza UKW 

24 zł 

7 Reaktywacja karty w nowym roku akademickim dla 
użytkowników spoza UKW 

12 zł 
 

8 Wydanie karty bibliotecznej, założenie i aktywacja 
konta  bibliotecznego użytkownikom spoza UKW 
(uczniom szkół gimnazjalnych, średnich, emerytom, 
rencistom i osobom niepełnosprawnym) 

6 zł 

9 Wydanie duplikatu karty bibliotecznej (w przypadku 
jej zagubienia) użytkownikom spoza UKW (uczniom 
szkół gimnazjalnych, średnich, emerytom, rencistom 
i osobom niepełnosprawnym) 

12 zł 

10 Reaktywacja karty w nowym roku akademickim dla 
użytkowników spoza UKW (uczniom szkół 
gimnazjalnych, średnich, emerytom, rencistom i 
osobom niepełnosprawnym) 

6 zł 
 

11 Opłata za niezwrócenie wypożyczonej książki w 
terminie 

0,30 zł za każdy dzień 
zwłoki 

12 Kaucja za 1 (jedną) książkę.  
Kaucja nie jest oprocentowana 

minimum 100 zł 



13 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 

 za sprowadzenie książek lub kopii artykułów 
z zagranicy 

 za sprowadzenie kopii krajowych 

wg rachunku biblioteki 
wypożyczającej 

wg faktury 

14 Opłata za upomnienie listowne wg stawek pocztowych  

15 Opłata za wydruk wykazu niezwróconych książek 
(na życzenie użytkownika) 

Jak za wydruk stron w 
formacie A4 

16 Za zagubiony, zniszczony materiał biblioteczny  Wg indywidualnej 
wyceny rynkowej, nie 

mniej niż 30 zł 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


