
Zarządzenie nr 22/2019 

Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach 

z dnia 13 grudnia 2019 roku 

 

 

w sprawie opłat pobieranych od Czytelników Biblioteki Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej  w Siedlcach 

 
 

  Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej 

w Siedlcach i §14 ust. 3 Regulaminu Biblioteki Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły 

Wyższej w Siedlcach nadany przez Zarządzenie Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej 

Szkoły Wyższej w Siedlcach z dnia 27 listopada 2019, nr 48/2019 w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Biblioteki Collegium Mazovia Szkoły Wyższej , postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Czytelnik przetrzymujący książki ponad termin, winien zapłacić opłatę za przekroczenie 

terminu zwrotu  w wysokości 1 złoty za tydzień za jeden dokument. 

 

§ 2 

Czytelnicy korzystający z usług wypożyczalni, którzy nie są uprawnieni do bezpłatnego 

korzystania z Biblioteki winni dokonać opłaty rocznej (§10 ust. 4 Regulaminu Biblioteki 

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej) z przeznaczeniem na zakup nowości 

wydawniczych w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). 

 

§ 3 

W przypadku zagubienia karty bibliotecznej Czytelnik jest zobowiązany zapłacić za 

wykonanie duplikatu karty bibliotecznej (§9 ust. 6 Regulaminu Biblioteki Collegium 

Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej) w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych).  

 

§ 4 

Opłata za zagubione dzieło (§15 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Biblioteki Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej) oszacowana w trybie określonym przez kierownika Biblioteki, 

w wysokości: 

1) co najmniej dwukrotna wartość rynkowa dzieła oznacza: wyrażoną w pieniądzu 

walucie polskiej kwotę, za którą można zakupić niezwrócone dzieło w dniu, na który 

wartość rynkowa została określona pomnożona przez dwa. Opłata za zagubione dzieło 



jest wielkością szacowaną, a nie kwotą z góry ściśle określoną lub faktycznie 

zapłaconą ceną. Jest to hipotetyczna cena, za którą w dniu wyceny można zakupić 

zagubiony egzemplarz książki. Obejmująca również koszty związane z zamówieniem.  

2) Dwukrotna wartość rynkowa dzieła nie może być niższa od ceny zagubionego dzieła 

w takim przypadku do ceny dzieła określonej w Księdze inwentarzowej księgozbioru 

doliczane jest 10 zł. 

§ 5 

Opłaty za drukowanie (§ 23 ust. 3 Re Regulaminu Biblioteki Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej) : 

1) wydruk czarno-biały za 1 szt. format A-4 cena 0,25 zł; 

2) wydruk kolorowy tekst za 1 szt. format A-4 cena 0,50 zł; 

3) wydruk kolorowy zdjęcie za 1 szt. format A-4 cena 1,00 zł 

 

§ 6 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


