
CENNIK USŁUG I OPŁAT  

POBIERANYCH W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 

(na podstawie zarządzeń: nr 28/2015 z dn. 13 lipca 2015 r. i nr 4/2018 z dn. 31 stycznia 

2018 r. Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej sprawie cennika usług i opłat pobieranych 

w Bibliotece Głównej Akademii im. Stanisława Staszica w Krakowie) 

 

   Tytuł opłaty / Rodzaj usługi 
Cena 

zł* 
Uwagi 

I. OPŁATY RÓŻNE 

1. Karta biblioteczna 5,00 1 szt. 

2. Przetrzymanie książki ponad wyznaczony termin zwrotu 0,20 1 wol./1 dzień 

3. Odtworzenie książki zagubionej 40,00 

 

  0,15 

Oprawa  

 

za 1 stronę 

4. Uszkodzenie, zniszczenie książki (zniszczona okładka, 

luźne karty wypadające z książki itp.) 

10,00  

5. Koszty eksploatacyjne wydruku czarno-białego z 

bibliograficznych baz danych, Internetu, katalogów 

komputerowych 

0,25 1 strona A-4 

6.  Ekwiwalent za zagubiony numerek z szatni 20,00  

7. Ekwiwalent za zagubiony numerek do Czytelni Głównej 10,00  

II. OPRACOWANIE KWEREND 

1. Opracowanie kwerend dla pracowników naukowych 

własnej Uczelni 

10,00 1 godz. 

opracowania + 

koszty 

eksploatacyjne 

(zob. pkt I.5 

niniejszego 

cennika) 

2. Opracowanie kwerend dla pracowników naukowych spoza 

własnej Uczelni 

30,00 1 godz. 

opracowania + 

koszty 

eksploatacyjne 

(zob. pkt I.5 

niniejszego 

cennika) 

3. Opracowanie kwerendy dla przemysłu 100,00 1 godz. 

opracowania + 

koszty 

eksploatacyjne 

(zob. I.5 

niniejszego 

cennika) 



III. WYSZUKIWANIE W BAZACH DANYCH 

1. Przeszukiwanie przez użytkowników z AGH i innych 

publicznych uczelni krakowskich polskich baz danych** 

 

Przeszukiwanie przez użytkowników z AGH i innych 

publicznych uczelni krakowskich zagranicznych baz 

danych** 

0,00 

 

 

0,00  

 

2. Przeszukiwanie przez użytkowników z innych instytucji  
polskich baz danych** 

Przeszukiwanie przez użytkowników z innych instytucji 

zagranicznych baz danych** 

  

3,00 

 

 

8,00  

1 godz. 

przeszukiwania 

 

1 godz. 

przeszukiwania 

IV. USŁUGI MIĘDZYBIBLIOTECZNE 

Sprowadzenie materiałów w ramach usług międzybibliotecznych z zagranicy 

1. Sprowadzenie materiałów bibliotecznych z bibliotek 

zagranicznych 

  wg rachunku 

wystawionego 

przez 

bibliotekę 

udostępniającą  

Sprowadzenie materiałów w ramach usług międzybibliotecznych krajowych 

2. Sprowadzenie dzieła  wg rachunku 

wystawionego 

przez 

instytucję 

realizującą 

zamówienie 

3. Sprowadzenie kserokopii   

Wypożyczenia materiałów w ramach usług międzybibliotecznych do bibliotek 

(instytucji) w kraju 

4. Wypożyczenie dzieła 0,00   

5. Wyszukanie w zbiorach i sporządzenie kopii jednostronnej 

A-4 

0,25 1 strona; 

usługa 

obejmuje 

koszty 

eksploatacyjne 

(zob. pkt I.5 

niniejszego 

cennika) 

i koszty 

przesyłki 

 

 
*     podane ceny są cenami brutto 

**   o ile umowa licencyjna na to zezwala 


