
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
INTROLIGATORSKICH I POLIGRAFICZNYCH

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1. Biblioteka oferuje Użytkownikom usługi introligatorskie i poligraficzne, w tym kompleksową naprawę książek, 
klejenie, szycie, wymianę okładek i cięcie papieru.

 II. USŁUGI INTROLIGATORSKIE

2. Zlecenie wykonania usługi introligatorskiej skierowane do Pracowni Introligatorskiej użytkownik składa 
osobiście w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Miejskiej Biblioteki Publicznej, poprzez wypełnienie karty 
zlecenia (załącznik nr 2) ze wskazaniem prac do wykonania.

3. Introligator dokonuje oceny prac do wykonania, kalkulację wyceny usługi w porozumieniu z Działem 
Finansowo-Księgowym i informuje Użytkownika o przyjęciu lub odmowie wykonania zlecenia. Introligator 
informuje o terminie wykonania zlecenia. Cena i termin wykonania zlecenia zależą od zakresu prac do 
wykonania i mogą być różne.

4. Introligator może odmówić wykonania usługi, jeżeli zakres prac do wykonania przekracza możliwości 
techniczne Pracowni Introligatorskiej lub gdy ze względu na dużą ilość realizowanych zleceń wykonanie usługi 
nie jest możliwe. Przyczyny odmowy wykonania usługi zamieszcza się w karcie zlecenia.

5. Zlecenia przyjmowane są w godzinach od 08:00 do godz. 14:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

6. Zlecający dokonuje opłaty za usługę introligatorską w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej lub w Dziale 
Finansowo-Księgowym. Zlecający otrzymuje pokwitowanie wpłaty określonej kwoty. Po okazaniu 
pokwitowania wpłaty, Zlecający odbiera od introligatora wykonane materiały w Pracowni Introligatorskiej.

 
III. USŁUGI POLIGRAFICZNE

1. W ramach usług poligraficznych wykonywane są wydruki wizytówek, ulotek, plakatów, dyplomów, zaproszeń 
oraz ich projekty, drukowanie zdjęć, laminowanie dokumentów. (Laminowanie dokumentów zawierających: 
zdjęcia, hologramy, elementy plas�kowe tylko i wyłącznie na odpowiedzialność klienta).Istnieje także 
możliwość drukowania informacji z nośników wymiennych. Drukowanie z nośników elektronicznych 
następuje tylko po uprzednim sprawdzeniu nośnika programem antywirusowym przez introligatora.

2.   Biblioteka nie odpowiada za utratę danych z nośników elektronicznych w przypadku wykrycia plików 
zainfekowanych wirusami komputerowymi.

3. Zamówienie skierowane do Pracowni Introligatorskiej użytkownik składa w Dziale Administracyjno-
Gospodarczym Miejskiej Biblioteki Publicznej, poprzez wypełnienie karty zlecenia (załącznik nr 3) ze 
wskazaniem prac do wykonania.

4. Introligator dokonuje oceny prac do wykonania, kalkulację wyceny usługi zgodnie z Cennikiem opłat i usług 
świadczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminy 
(Załącznik nr 1) i informuje użytkownika o przyjęciu lub odmowie wykonania zlecenia.

5. Introligator może odmówić wykonania usługi, jeżeli zakres prac do wykonania przekracza możliwości 
techniczne Pracowni Introligatorskiej lub gdy ze względu na dużą ilość realizowanych zleceń wykonanie usługi 
nie jest możliwe. Przyczyny odmowy wykonania usługi zamieszcza się w karcie zlecenia.

6. Zlecenia przyjmowane są w godzinach od 08:00 do godz. 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

7. Zlecający dokonuje opłaty za usługę poligraficzną w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej lub w Dziale 
Finansowo-Księgowym. Zlecający otrzymuje pokwitowanie wpłaty określonej kwoty. Po okazaniu 
pokwitowania wpłaty Zlecający odbiera od introligatora wykonane materiały w Pracowni Introligatorskiej.

8. Urządzenie drukujące obsługuje introligator.

9. Cena i termin wykonania zlecenia zależą od zakresu prac do wykonania i mogą być różne. 

10. Za usługi poligraficzne dla użytkowników pobierana jest opłata wymieniona w Cenniku opłat i usług 
świadczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminy 
(Załącznik nr 1).

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku

Danuta Sroka

Regulamin obowiązuje od dn. 1 listopada 2018 r.



CENNIK OPŁAT I USŁUG ŚWIADCZONYCH 
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług

Tabela 1. Cennik usług związanych z udostępnianiem zbiorów

Tabela 2. Cennik usług reprograficznych i digitalizacyjnych Tabela 3. Cennik usług związanych z usługami
introligatorskimi i poligraficznymi

(cena z nośnikiem)

Pozostałe:
- wydruk komputerowy     A4  - 1,50 zł za stronę
- wydruk komputerowy     A3  - 2,50 zł za stronę
- wydruk na papierze foto A4���-�6,00 zł za szt.�

Indywidualne usługi poligraficzne niewymienione wyżej są wyceniane po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Działem Finansowo-Księgowym. Miejska Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do zmian w cenach za 
oferowane usługi, w zależności od stopnia skomplikowania zlecenia. Zmianę wyceny usługi ustala się w 
porozumieniu z Działem Finansowo-Księgowym. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, Zlecający jest 
informowany o zmianie ceny za usługę.

Laminowanie
Laminowanie dokumentów zawierających: zdjęcia, hologramy, elementy plastikowe

tylko i wyłącznie na odpowiedzialność klienta.

A4 - 2,50 zł   A3 - 4,50 zł

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku

Danuta Sroka

Regulamin obowiązuje od dn. 1 listopada 2018 r.


