Cennik opłat i usług w Bibliotece Medycznej UJ CM
Tytuł opłaty / rodzaj usługi

Cena

I. Opłaty różne [3]
1.Ustanowienie konta oraz wydanie karty bibliotecznej

10,00 zł

2.Aktywacja konta na kolejny okres 12 miesięcy 

5,00 zł

3.Duplikat karty bibliotecznej

15,00 zł

4.Przekroczenie terminu zwrotu książki

0,20 zł/1 dzień

5.Zniszczenie lub uszkodzenie materiałów bibliotecznych

Wysokość opłaty ustala dyżurny
bibliotekarz [nie mniej niż 10 zł]

II. Usługi standardowe
1. Usługi skanowania artykułów w ramach systemu

elektronicznej dystrybucji i skanowania zasobów
bibliotecznych BM (SDDE) - dla osób posiadających ważną
kartę biblioteczną.

3,69 zł [opłata ryczałtowa -10 stron]
+ 0,37 zł każda następna strona

2. Odbitki kserograficzne

0,30 zł/1strona A-4

3. Wydruki komputerowe

0,30 zł/ 1 strona A-4

[4]

[cena zawiera podatek VAT-23%]

4. Odbitki kserograficzne i wydruki komputerowe zawierające 1,00 zł/1 strona A-4
ilustracje o intensywnym zaciemnieniu
5. Skanowanie pojedynczych obiektów

1,23 zł/1 obiekt
[cena zawiera podatek VAT-23%]

6. Bindowanie

[4]

2,50 zł - 7,00 zł
[odpowiednio do ilości stron]

III. Usługi z zakresu informacji naukowej na zlecenie [3] 
1. Opracowywanie kwerend tematycznych i zestawień
bibliograficznych
2. Przeszukiwanie baz bibliograficznych i zasobów
internetowych
3. Identyfikowanie dostępu do źródeł informacji
4. Weryfikowanie danych bibliograficznych

30,00 zł/1 godz. pracy

1,00 zł/za 1 opis bibliograficzny

IV. Usługi międzybiblioteczne
1. Zagraniczne wypożyczenia międzybiblioteczne:
1.1 sprowadzanie artykułów w wersji papierowej
1.2 sprowadzanie artykułów w wersji elektronicznej

Opłaty rozliczane po otrzymaniu faktury[3]
Opłaty rozliczane po otrzymaniu faktury
[cena zawiera podatek VAT-23%]

2. Krajowe wypożyczenia międzybiblioteczne:
2.1 sprowadzanie artykułów i innych materiałów
bibliotecznych w wersji papierowej
2.2 sprowadzanie artykułów w wersji elektronicznej

[4]

Opłaty rozliczane po otrzymaniu faktury
Opłaty rozliczane po otrzymaniu faktury
[cena zawiera podatek VAT-23%]

 Z opłat zwolnieni są pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Z opłat zwolnieni są pracownicy i doktoranci UJ CM oraz studenci UJ CM należący do kół naukowych

[4]

Uwagi:

1. Zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów bibliotecznych usługi wykonywane są tylko z
materiałów bibliotecznych Biblioteki Medycznej. Dotyczy to również nośników przetwarzanej
informacji (papier, płyty CD , dyskietki, itp.).
2. Rozliczenie Biblioteki Medycznej z zamawiającym usługę odbywa się na podstawie faktur
VAT lub paragonów fiskalnych.
3. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 33 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług z późniejszymi zmianami, dodanym przez art. 1 pkt.8 lit. a ustawy z dnia 29.10.2010 o
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2010 nr 226 poz. 1476 ) usługi te są
zwolnione od podatku VAT.
4. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535, art.2 pkt.26) z późniejszymi zmianami,
- Dyrektywa 77/388/EWG (Załącznik nr 1 pkt.3).
5.

Biblioteka przypomina wszystkim korzystającym z jej usług, że przepisy prawa autorskiego
(Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) pozwalają na kopiowanie fragmentów opublikowanych
materiałów, nie większych jednak niż 1 arkusz wydawniczy tj. 22 strony A-4.

