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Załącznik nr 1 

do Regulaminu  

korzystania ze zbiorów i usług  

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej  

im. K. K. Baczyńskiego 

w Dzierżoniowie 

 

CENNIK 

MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  W DZIERŻONIOWIE 

1. USŁUGI BIBLIOTECZNE 

• nowa karta czytelnicza lub jej wymiana z powodu zmiany  

nazwiska bądź zniszczenia w wyniku długotrwałego użytkowania   bezpłatnie 

• duplikat karty zagubionej, zniszczonej     5,00 zł 

• opłata za 1 dzień przekroczenia terminu zwrotu  książek    0,10 zł 

• opłata za 1 dzień przekroczenia terminu zwrotu audiobooków  0,10 zł 

• opłata za 1 dzień przekroczenia terminu zwrotu książek  

z księgozbioru podręcznego       0,50 zł 

• opłata za 1 dzień przekroczenia terminu zwrotu materiałów 

audiowizualnych         1,00 zł 

• wysłanie upomnienia w celu ściągnięcia należności    3,50 zł 

• opłata za zniszczone etui CD, DVD      2,00 zł 

• opłata za zniszczony lub zagubiony materiał audiowizualny  aktualna wartość 

zakupu 

zniszczonego materiału audiowizualnego 

z odpowiednimi licencjami 

 

• opłata za zniszczoną lub zagubioną książkę    aktualna wartość zakupu 

zniszczonej lub zagubionej książki 
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2. USŁUGI KSERO 

 
FORMAT 

 

 
ILOŚĆ STRON 

 
CENA BRUTTO (ZŁ) 

 
A5 

 

1-100 0,15 zł/str. 

powyżej 100 0,10 zł/str. 

 
A4 

 

1-100 0,25 zł/str. 

powyżej 100 0,20 zł/str. 

 
A3 

 

1-100 0,50 zł/str. 

powyżej 100 0,45 zł/str. 

 

3. USŁUGI KOMPUTEROWE 

 
USŁUGA 

 

 
ILOŚĆ 

 
CENA BRUTTO (ZŁ) 

 
Przegranie danych na 
nośnik użytkownika 

 

1 nagranie 

1,00 zł (cena naliczana 
za każde rozpoczęte 15 

minut trwania 
nagrania) 

 
Skanowanie 1 strona  0,15 zł/str. 

 
Skanowanie OCR (Filia) 1 strona 0,50 zł/str. 

 
Fax 1 strona 0,15 zł/str. 

 
Laminowanie 1 strona A4 1,00 zł/str. 
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4. WYDRUKI 

WYDRUKI Z DRUKARKI LASEROWEJ 
 

FORMAT/RODZAJ 
 

 
ILOŚĆ STRON 

 
CENA BRUTTO (ZŁ) 

 
A4/tekst 

 

1-100 0,25 zł/str. 

powyżej 100 0,20 zł/str. 

 
A4/ilustracja 1   0,25 zł/str. 

 

WYDRUKI CZARNO-BIAŁE Z DRUKARKI ATRAMENTOWEJ 

 
FORMAT/RODZAJ 

 

 
ILOŚĆ STRON 

 
CENA BRUTTO (ZŁ) 

 
A4/tekst 

 

1-100 0,40 zł/str. 

powyżej 100 0,30 zł/str. 

 
A4/ ilustracja 1  strona 2,00 zł 

 

WYDRUKI KOLOROWE Z DRUKARKI ATRAMENTOWEJ 

 
FORMAT/RODZAJ 

 

 
ILOŚĆ 

 
CENA BRUTTO (ZŁ) 

 
A4/tekst 

 

1-100 str. 1,00 zł/str. 

powyżej 100 str. 0,85 zł/str. 

 
A4/ ilustracja 

1  strona 3,00 zł 

 
A5/ ilustracja 

1 strona 1,50 zł 
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5. ARTYKUŁY BIUROWE 

 
RODZAJ 

 

 
FORMAT 

 
CENA BRUTTO (ZŁ) 

 
papier ksero 

A4 0,10 zł/kartkę 

 
koszulka 

A4 0,10 zł/1 szt. 

 
koperta 

C6 0,15 zł/ 1 szt. 

 
czysta płyta CD z kopertą 

1,50 zł 

 
czysta płyta DVD z kopertą 

2,00 zł 

 
długopis z logo biblioteki 

2,00 zł 

 

6. INNE 

 
RODZAJ 

 

 
CENA BRUTTO (ZŁ) 

 
gorący napój (kawa, herbata) 

 
2,00 zł 

 
kubek z logo biblioteki 

 
10,00 zł 

 
torba mała 

 
2,00 zł 

 
torba duża 

 
4,00 zł 

 
książka „Dzierżoniowskie legendy 

i opowieści” J. Weretki-Piechowiak 

 
20,00 zł 

 
magnes 

 
3,00 zł 
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7. USŁUGI INTROLIGATORSKIE 

EKSPRESOWA OPRAWA METODĄ METALBIND  

Metoda METALBIND to najtrwalszy system bindowania, ponieważ zarówno okładki, jak 
i dokumenty, zaciśnięte są w metalowym kanale. Najbezpieczniejszy dla dokumentów system 
bindowania. Dokumenty nie są dziurkowane, szyte ani klejone okładkami. Przy pomocy 
METALBIND można oprawiać nawet cenne oryginały dokumentów, gdyż po rozbindowaniu 
można je odzyskać w idealnym stanie. Najbardziej elegancki system bindowania. Przednia 
strona oprawy nigdy nie ulega deformacji i nie nosi żadnych śladów działania bindownicy. 
Specjalne ograniczniki ułatwiają wycentrowanie dokumentów wraz z okładkami, jak również 
uniemożliwiają przemieszczanie się stron dokumentacji wzdłuż kanału. Bez względu na to 
jakiego typu okładek używasz, metalowy kanał czyni dokumentację sztywną i pozwala na 
postawienie jej pionowo na półce. Najbardziej uniwersalny system bindowania, ponieważ: 
przednia i tylna strona okładki oraz kanał bindujący są dostarczane oddzielnie; kanał może być 
łączony zarówno z miękkimi okładkami, jak i z najbardziej eleganckimi, twardymi. 

Oprawa introligatorska metodą "MetalBind": 
okładka: twarda, twarda pokryta okleiną o fakturze tkaniny  
dostępne kolory: czarny, granat, szary 

Format Grubość Cena 

A4 do 10 mm - 90 kartek 16,00 zł 

A4 120 - 300 kartek 18,00 zł 

A3 do 10 mm - 90 kartek 29,00 zł 

A3 do 10 mm - 90 kartek 29,00 zł 

A3 powyżej 90 kartek - max 300 kartek 32,00 zł 

Rozłożenie pracy oprawionej metodą "MetalBind": 

Format Grubość Cena 

A4 

do 300 kartek 

2,00 zł 

A3 3,00 zł 

 

 

TŁOCZENIE I NABŁYSZCZANIE NAPISÓW  

Za pomocą nowoczesnego urządzenia wykonujemy tłoczone i nabłyszczone napisy na 
okładkach i kanałach systemu METALBIND. 
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Na pracach oprawionych metodą "MetalBind": 

Usługa Ilość wierszy Kolor folii Cena 

Tłoczenie napisów 

dwa wiersze 

- 

2,00 zł 

trzy wiersze 
tłoczenia 

2,50 zł 

Tłoczenie napisów z użyciem folii 

dwa wiersze 
złota, srebrna, 

inne kolory 

3,00 zł 

trzy wiersze 
tłoczenia 

3,50 zł 

Tłoczenie napisów z użyciem folii na 
kanale "MetalBind" 

 złota, srebrna, 
inne kolory 

4,00 zł 

 

KOMPLEKSOWA NAPRAWA KSIĄŻEK, KLEJENIE I SZYCIE OKŁADEK, GRZBIETÓW, CIĘCIE 
PAPIERU, TEKTURY I INNYCH MATERIAŁÓW 

Naprawa książek, cięcie papieru: 

Składowe Format Grubość Cena 

Sklejenie książki 

do formatu A5 

za każde 10 mm 

5,00 zł 

do A5 do A4 8,00 zł 

powyżej A4 10,00 zł 

powyżej A3 15,00 zł 

Szycie ręczne książki za każde 10 mm 6,00 zł 

Naprawa grzbietu 
do formatu A4 5,00 zł 

powyżej A4 7,00 zł 

Naprawa okładki 

do formatu A5 5,00 zł 

od A5-A4 8,00 zł 

powyżej A4 10,00 zł 

powyżej A3 15,00 zł 

Wymiana okładki 

do formatu A5 7,00 zł 

od A5-A4 15,00 zł 

powyżej A4 20,00 zł 

powyżej A3 35,00 zł 

Cięcie papieru 

A4 ryza - 500 kartek 1,50 zł 

A3 ryza - 500 kartek 3,00 zł 

powyżej A3 ryza - 500 kartek 5,00 zł 
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OPRAWA METODĄ TRADYCYJNĄ 

Oprawa dokumentów różnego formatu i grubości, również nietypowe.  
W ofercie są ozdobne okładki papierowe i skóropodobne. 

Format Grubość 

Cena Cena 
Czas oczekiwania 

przy 1 egz. Okleina 
skóropodobna 

Papier 
ozdobny 

A3 

do 10 mm 32,00 zł 26,00 zł 

1 dzień 

za każde 
następne 10 

mm 
0,40 gr 0,40 gr 

A4 

do 10 mm 16,00 zł 13,00 zł 

za każde 
następne 10 

mm 
0,20 gr 0,20 gr 

A5 

do 10 mm 9,00 zł 6,00 zł 

za każde 
następne 10 

mm 
0,10 gr 0,10 gr 

nietypowy powyżej A4 
mniejszy niż A3 

do 10 mm 18,00 zł 17,00 zł 

za każde 
następne 10 

mm 
0,30 gr 0,30 gr 

nietypowy powyżej A3 

do 10 mm 30,00 zł 29,00 zł 

ustalany 
indywidualnie 

za każde 
następne 10 
mm 

1,00 zł 1,00 zł 

 

Typ okładki: miękka tekturowa, pokryta okleiną z papieru lub skóropodobną. 

Format Grubość 

Cena Cena 
Czas oczekiwania 

przy 1 egz. Okleina 
skóropodobna 

Papier 
ozdobny 

A3 

do 10 mm 25,00 zł 21,00 zł 

1 dzień za każde 
następne 10 

mm 
0,40 gr 0,40 gr 
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A4 

do 10 mm 15,00 zł 10,50 zł 

za każde 
następne 10 

mm 
0,20 gr 0,20 gr 

A5 

do 10 mm 7,00 zł 4,00 zł 

za każde 
następne 10 

mm 
0,10 gr 0,10 gr 

nietypowy powyżej A4 
mniejszy niż A3 

do 10 mm 18,00 zł 13,00 zł 

za każde 
następne 10 

mm 
0,30 gr 0,30 gr 

nietypowy powyżej A3 

do 10 mm 30,00 zł 29,00 zł 

ustalany 
indywidualnie 

za każde 
następne 10 

mm 
1,00 zł 1,00 zł 

Usługa EXPRESS Cena 

A2 - 2godziny 5,00 zł 

A4 - 1 godzina 5,00 zł 

 

BINDOWANIE I TERMOBINDOWANIE 

Popularne ekonomiczne rozwiązania w formie opraw w okładki twarde i miękkie za pomocą 
bindownicy i termobindownicy.  

Jest to łatwy i szybki sposób oprawy, idealny do często używanych materiałów, instrukcji 
i podręczników. 

Usługa Format Grubość Cena 
Czas 

oczekiwania 

Bindowanie (grzbiet plastikowy) 

A4 
do 100 kartek 2,00 zł 

Na miejscu 

powyżej 100 kartek 3,00 zł 

A3 
do 100 kartek 3,00 zł 

powyżej 100 kartek 4,00 zł 

Termobindowanie (okładka miękka) A4 
do 100 kartek 4,00 zł 

powyżej 100 kartek 5,00 zł 

 


