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Załącznik nr 1 

 

Cennik dodatkowych, płatnych usług świadczonych przez „Ośrodek Kultury Biblioteka 

Polskiej Piosenki” w ramach działalności bibliotecznej oraz stawka za przekroczenie 

terminu zwrotu wypożyczonych materiałów: 

 

 

WYKONANIE KOPII/WYDRUKU CZ. – B. (format A4): 

0,30 PLN BRUTTO za stronę 

 

WYKONANIE KOPII/WYDRUKU KOLOR (format A4): 

2,00 PLN BRUTTO za stronę 

 

ZAPIS DŹWIĘKU LUB KOPII PUBLIKACJI NA PŁYCIE CD/ DVD: 

2,00 PLN BRUTTO (koszt nośnika i opakowania) 

 

 

 

Uwaga 
Wszystkie kopie wykonywane są w dozwolonych przez prawo autorskie fragmentach na własny 

użytek. Zakazane jest korzystanie i/ lub rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami oraz  

modyfikacjami sporządzonych kopii. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie kopii lub/ i ich 

fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych. 

 

 

 

PŁATNA KWERENDA 

 

Zakres usługi: 

 

Płatna kwerenda obejmuje usługi świadczone przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej 

Piosenki” takie jak wyszukanie i opracowanie informacji oraz przygotowanie zestawień 

bibliograficznych związanych z polską piosenką na podstawie źródeł tradycyjnych i 

internetowych. Za płatną usługę będzie rozumiane również przeszukanie katalogu kartkowego 

dostępnego w siedzibie OKBPP w przypadku, kiedy użytkownik z przyczyn tzw. 

zewnętrznych (odległe miejsce zamieszkania, niepełnosprawność itp.) nie będzie mógł 

osobiście z niego skorzystać, a odpowiedź będzie obejmować więcej niż trzy zapytania. 

 

Wycena: 

 

Do poniższych stawek przedstawionych w tabeli należy doliczyć ewentualne koszty 

dodatkowe poniesione przez OKBPP takie jak: opłata za korzystanie z płatnych źródeł 

informacji według aktualnych stawek; nośniki typu płyta CD, DVD; opłaty na rzecz Zaiks-u 

oraz pozostałe, o których użytkownik będzie informowany w momencie ich ustalenia. 
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* Opłata pobierana z góry przed rozpoczęciem prac. 

** Stawka uzależniona jest od stopnia trudności zadania. Każdorazowo przed realizacją zadania  

użytkownik zostanie poinformowany o wysokości stawki. 

 

 

 

STAWKA ZA PRZEKROCZENIE TERMINUZWROTU 

 

Ustala się, że za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu materiałów bibliotecznych 

Użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 0,10 PLN BRUTTO. 

STAWKA BRUTTO ZA PIERWSZĄ GODZINĘ KWERENDY 

POLSKA WALUTA OBCA WALUTA 

25 PLN* 
Równowartość stawki podanej w polskiej 

walucie obliczona na podstawie aktualnego 

kursu walut według NBP 

STAWKA BRUTTO ZA KAŻDĄ NASTEPNĄ GODZINĘ KWERENDY 

POLSKA WALUTA OBCA WALUTA 

20-30 PLN** 
Równowartość stawki podanej w polskiej 

walucie obliczona na podstawie aktualnego 

kursu walut według NBP 


