
Załącznik nr 1b 
do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych WiMBP w Bydgoszczy 

 
Cennik usług reprograficznych 

   

Rodzaj opłaty  Opłata 

Kserokopie: Z materiałów bibliotecznych 
WiMBP Bydgoszcz 

Z materiałów obcych  

odbitka A4 0,15 zł 0,20 zł 

odbitka A4 kolorowa 0,70 zł 1,00 zł 

odbitka A3 0,30 zł 0,40 zł 

odbitka A3 kolorowa 1,40 zł 2,00 zł 

dwustronna odbitka A4 0,30 zł 0,40 zł 

dwustronna odbitka A4 kolorowa 1,40 zł 2,00 zł 

dwustronna odbitka A3 0,70 zł 0,90 zł 

dwustronna odbitka A3 kolorowa 2,80 zł 4,00 zł 

odbitka A4 (papier kolor) 0,25 zł 0,32 zł 

odbitka A4 (na folii przezroczystej) 1,40 zł 1,75 zł 

odbitka A4 na kartonie 1,00 zł 1,20 zł 

odbitka A4 ze zbiorów specjalnych  1,10 zł - 

odbitka A3 ze zbiorów specjalnych 2,30 zł - 

Wydruki z komputera:   

Wydruk tekstu czarno-biały A4 0,20 zł 0,25 zł 

Wydruk grafiki czarno-białej A4 2,00 zł 2,45 zł 

Wydruk tekstu kolorowy A4 0,75 zł 0,95 zł 

Wydruk grafiki kolorowy A4 3,60 zł 4,50 zł 

Skanowanie:   

skan do A4 1,50 zł 2,00 zł 

skan do A4 - zbiory specjalne, czasopisma 2,00 zł - 

skan do A3 2,00 zł 2,50 zł 

skan do A3 - zbiory specjalne, czasopisma 3,00 zł - 

skan do A2 4,00 zł 4,50 zł 

skan do A2 - zbiory specjalne, czasopisma 6,00 zł - 

Zapisanie skanów na dyski CD/DVD 2,00 zł / w tym koszt nośnika 

Wysyłanie skanów pocztą elektroniczną (po 
uprzednim uregulowaniu należności za skan) gratis 

W przypadku wysyłki kopii pocztą tradycyjną, do ceny usługi dolicza się opłaty pocztowe 

Opłata za udostępnienie skanów źródłowych (format TIFF) ze zbiorów zdigitalizowanych przez Bibliotekę 
opublikowanych w KPBC wynosi 50% ceny podstawowej skanu 

Zbiory podlegające szczególnej ochronie, oprawione roczniki czasopism lub zbiory w złym stanie technicznym 
skanowane są po uzyskaniu zgody Dyrektora WiMBP 

Skany poddane zostają wstępnej obróbce graficznej (kadrowanie, zmiana wielkości plików, zmiana formatu) 

 


