
Sposób postępowania w sprawie aktualizacji Cennika usług świadczonych w Bibliotece Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

 
1. Do Cennika usług świadczonych w Bibliotece Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzane  

są następujące rodzaje cen usług: 
a. ceny regulowane podpisanymi umowami, 
b. ceny przejęte z cennika BUW, 
c. zwrot kosztów sprowadzenia książki wypożyczonej z BWZUW i zwróconej w innej bibliotece, 
d. inne ceny. 

2. Dla cen, o których mowa w pkt. 1a podstawą wprowadzenia do Cennika usług świadczonych w Bibliotece 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest podpisana umowa. 

3. Ceny, o których mowa w pkt. 1b są aktualizowane zgodnie z cennikiem BUW i nie wymagają pisemnej 
akceptacji Dziekana WZUW. 

4. Koszty sprowadzenia książki wypożyczonej z BWZUW i zwróconej w innej bibliotece ustala każdorazowo 
dyżurny bibliotekarz. Obejmują one: 

a. zwrot kosztów transportu zgodnie z obowiązującą Taryfą przewozową za usługi przewozowe 
środkami transportu zbiorowego w m.st. Warszawie nadzorowanego przez Zarząd Transportu 
Miejskiego, 

b. zwrot kosztów czasu pracy bibliotekarza (liczony: ilość godzin potrzebnych na sprowadzenie książki 
x średnia stawka godzinowa bibliotekarza BWZUW). 

5. Wprowadzenie cen innego rodzaju i ich wysokość wymaga pisemnej akceptacji Dziekana WZUW. 
 

Cennik usług świadczonych w Bibliotece Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
 
1. Cennik obejmuje usługi, które zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  

(Dz. U. 1997 Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) mogą być wykonywane odpłatnie. 
2. Do opłat pobieranych za usługi świadczone przez BWZUW jest doliczany podatek VAT zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 
3. Dziekan WZUW lub osoba przez niego upoważniona może w szczególnych jednostkowych przypadkach 

zmniejszyć wysokość pobieranych opłat lub zdecydować o ich podniesieniu na wniosek kierownika 
BWZUW lub użytkownika. 

 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto 
(zł) 

VAT (%) Cena brutto 
(zł) 

Podstawa wprowadzenia 
do cennika BWZUW 

1. 
Karta biblioteczna z układem 
bezstykowym 9,20 8 10,00 Cennik BUW 

2. 

Duplikat karty bibliotecznej  
z układem bezstykowym i wymiana 
zniszczonej karty 13,80 8 15,00 Cennik BUW 

3. 

Kara za przetrzymywanie książki  
po wyznaczonym terminie zwrotu 
za 1 wol./1 dzień 0,40 

nie 
podlega 0,40 Cennik BUW 

4. 
Zwrot kosztów oprawy zniszczonej 
książki 48,78 23 60,00 Umowa zlecenie 

5. 

Zwrot kosztów sprowadzenia jednej 
książki wypożyczonej z BWZUW  
i zwróconej w innej bibliotece 
(opłata naliczana każdorazowo): 

 koszt jednej godziny pracy 
bibliotekarza BWZUW 

 koszt usługi przewozowej 
środkami transportu 
zbiorowego 

21,00 
 
 
 
 

 
 
 
 

nie 
podlega 

 
 
 

 
 
 
 

21,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

wg obowiązującej 
taryfy przewozowej 

ZTM 

6. 
Wydruk komputerowy mono 
(format A4) 0,20 23 0,25 Umowa serwisowa 



7. 
Wydruk komputerowy kolor 
(format A4) 0,98 23 1,20 Umowa serwisowa 

8. 

Ekwiwalent za zagubiony lub 
zniszczony kluczyk: 

 do kabiny pracy indywidualnej 

 do skrytki samoobsługowej 
50,00 
25,00 

nie 
podlega 

50,00 
25,00 Cennik BUW 

9. 
Ekwiwalent za zniszczony zamek 
do skrytki samoobsługowej 100,00 

nie 
podlega 100,00 Cennik BUW 

 


