
Zarządzenie nr 64/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

z dnia 31 sierpnia 2021 

 

w sprawie opłat za korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu oraz opłat za wysyłane monity 

 
 

 Na podstawie  art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 
2018 roku (jt. Dz.U. z 2021 roku, poz. 478, ze zm.) oraz § 50 Statutu UEP uchwalonego na 
posiedzeniu Senatu w dniu 26 kwietnia 2019 roku, mając na uwadze Uchwałę Poznańskiej 
Fundacji Bibliotek Naukowych nr 5/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie opłat 
manipulacyjnych w bibliotekach na rok 2021 zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

W roku akademickim 2021/2022 ustalam następujące opłaty za korzystanie ze zbiorów i usług 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: 

1) za wydanie karty czytelnika lub aktywację konta pracownikom, studentom i doktorantom 
UEP oraz pracownikom i studentom szkół wyższych należących do PFBN oraz 
pracownikom bibliotek: Raczyńskich i PTPN: 

a) za aktywację konta osobom posiadającym elektroniczną  
legitymację studencką/doktorancką uczelni należących do PFBN  12,00 zł 

b) za wydanie karty czytelnika wraz z pierwszą aktywację konta 
innym użytkownikom aniżeli wskazani powyżej w lit. a   12,00 zł  

c)  za każdą kolejną aktywację kont użytkownikom  
(z wyłączeniem pracowników UEP)      12,00 zł 

2) za wydanie duplikatu karty czytelnika      12,00 zł 

3) za nieterminowy zwrot egzemplarza bibliotecznego,  

za każdą dobę od tomu        0,20 zł. 

 

§ 2 

Studenci kierunków realizowanych wspólnie przez UEP i szkoły wyższe należące do PFBN 
dokonują opłaty aktywacyjnej tylko w uczelni macierzystej. 

 

§ 3 

W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia egzemplarza bibliotecznego czytelnik 
zobowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego albo innego dzieła wskazanego przez 
kierownika Wypożyczalni. 

 



§ 4 

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia oprawy egzemplarza bibliotecznego czytelnik 
zobowiązany jest zwrócić koszt wykonania nowej oprawy określony przez kierownika 
Wypożyczalni na podstawie kosztów poniesionych przez Uczelnię. 

 

§ 5 

W przypadku konieczności wezwania czytelnika do zwrotu książek po upływie pierwotnego 
terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest zwrócić koszty wysłania monitu w wysokości                     
3,30 zł.  

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2021/2022. 

 

§ 7 

Osoby uprawnione do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej UEP, chcące uzyskać 
aktywację na rok akademicki 2022/2023 przed początkiem roku akademickiego 2022/2023, 
wnoszą z tego tytułu opłaty w wysokości określonej niniejszym Zarządzeniem. 

 

       REKTOR 

 

(prof. dr hab. Maciej Żukowski) 
 


