
KOMUNIKAT NR 35 
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 17 grudnia 2015 r. 
 

o wysokości opłat za korzystanie ze zbiorów i usług świadczonych przez Bibliotekę Główną  

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

 

Na podstawie § 16 ust. 5 statutu ZUT oraz § 14 ust. 5 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług 
Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
(zarządzenie nr 53 Rektora ZUT z dnia 23 września 2015 r.), informuje się, że:  

1. Z dniem 1 stycznia 2016 r. ustala się wysokość opłat: 

1) za przetrzymywanie i nieterminowy zwrot wypożyczeń 
krótkoterminowych w czytelniach wydziałowych 
i specjalistycznych (bibliotekach wydziałowych) 

1,00 zł 

za każdy dzień zwłoki 
w odniesieniu do 1 egz. 

2) za nieterminowy zwrot wypożyczeń długoterminowych 
w Wypożyczalni  i Wypożyczalni Językowej  0,20 zł 

3) za wydruk lub wykonanie czarno-białej odbitki kserograficznej 
w Ośrodku Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz 
w Bibliotece Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 

0,30 zł 
za jedną stronę 
formatu A-4 

2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych i braku możliwości 
dostarczenia egzemplarza zamiennego użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 
pokrywającej pełne koszty odtworzenia zagubionych lub zniszczonych materiałów w formie odbitek 
kserograficznych, w wysokości 0,20 zł za jedną stronę. 

3. Wyceny pozycji bibliotecznych proponowanych przez czytelnika Bibliotece Głównej w zamian 
za zniszczone lub zagubione egzemplarze wypożyczone dokonują pracownicy Oddziału 
Gromadzenia Zbiorów. 

4. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłat naliczane będą odsetki ustawowe. Świadczenie 
pieniężne uważa się za spełnione w chwili faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy 
ZUT. 

5.  1Świadczenia pieniężne wobec Biblioteki Głównej, wynikające z postanowienia pkt 1 ppkt 1 i 2 
oraz pkt 2, należy wnosić w formie przelewu bankowego lub elektronicznie na numer rachunku 
bankowego ZUT: 

Bank Zachodni WBK nr 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000 
tytuł opłaty „zadłużenie wobec Biblioteki Głównej – imię i nazwisko, numer konta 

bibliotecznego, numer albumu studenta/doktoranta” 

6. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc komunikat nr 21 Rektora ZUT z dnia 23 września 2015 r. 
o wysokości opłat za korzystanie ze zbiorów i usług świadczonych przez Bibliotekę Główną 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz ze zmianą 
wprowadzoną komunikatem nr 25 Rektora ZUT z dnia 1 października 2015 r. 

 
 
 

Rektor 
 

                                                 
1 zmiana wprowadzona komunikatem nr 23 Rektora ZUT z dnia 20.07.2016 r. 



 �prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki 


