
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTROLIGATORSKICH
I POLIGRAFICZNYCH

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SŁUPSKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Biblioteka oferuje Użytkownikom usługi introligatorskie i poligraficzne, w tym kompleksową na-
prawę książek, klejenie, szycie, wymianę okładek i cięcie papieru. Pracownia wykonuje również 
laminowanie dokumentów w formacie A4 i A3 oraz oprawy biurowe tj. termobindowanie i bindo-
wanie dokumentów do formatu A4.

II. USŁUGI INTROLIGATORSKIE

1. Zlecenie wykonania usługi introligatorskiej skierowane do Pracowni Introligatorni Użytkownik 
składa osobiście w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Biblioteki, poprzez wypełnienie karty 
zlecenia (załącznik nr 1) ze wskazaniem prac do wykonania.

2. Introligator dokonuje oceny prac do wykonania, kalkulację wyceny usługi w porozumieniu  
z Działem Finansowo-Księgowym i informuje Użytkownika o przyjęciu lub odmowie wykonania 
zlecenia. Introligator informuje o terminie wykonania zlecenia. Cena i termin wykonania zlecenia 
zależą od zakresu prac do wykonania oraz użytych materiałów i mogą być różne. 

3. Introligator może odmówić wykonania usługi, jeżeli zakres prac do wykonania przekracza możli-
wości techniczne Pracowni Introligatorskiej lub gdy ze względu na dużą ilość realizowanych zleceń 
wykonanie usługi nie jest możliwe. Przyczyny odmowy wykonania usługi zamieszcza się w karcie 
zlecenia.

4. Zlecenia przyjmowane są w godzinach 08:00 - 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
5. Zlecający dokonuje opłaty za usługę introligatorską w Czytelni Biblioteki Głównej. Zlecający otrzy-

muje pokwitowanie wpłaty określonej kwoty. Po okazaniu pokwitowania wpłaty Zlecający odbie-
ra od introligatora wykonane materiały w Pracowni Introligatorskiej.

 

III. USŁUGI POLIGRAFICZNE

1. W ramach usług poligraficznych wykonywane są wydruki wizytówek, ulotek, plakatów, dyplo-
mów, zaproszeń oraz ich projekty, drukowanie zdjęć, laminowanie dokumentów*. Istnieje tak-
że możliwość drukowania informacji z nośników wymiennych. Drukowanie z nośników elektro-
nicznych następuje tylko po uprzednim sprawdzeniu nośnika programem antywirusowym przez  
introligatora.

2. Biblioteka nie odpowiada za utratę danych z nośników elektronicznych w przypadku wykrycia 
zainfekowanych plików.

3. Zamówienie skierowane do Pracowni Poligraficznej Użytkownik składa w Dziale Administracyjno-
Gospodarczym Biblioteki, poprzez wypełnienie karty zlecenia (załącznik nr 2) ze wskazaniem prac 
do wykonania.

4. Poligraf dokonuje oceny prac do wykonania, kalkulację wyceny usługi w porozumieniu z Działem 
Finansowo-Księgowym i informuje użytkownika o przyjęciu lub odmowie wykonania zlecenia. 
Poligraf informuje o terminie wykonania zlecenia. Cena i termin wykonania zlecenia zależą od 
zakresu prac do wykonania oraz użytych materiałów i mogą być różne.



5. Poligraf może odmówić wykonania usługi, jeżeli zakres prac do wykonania przekracza możliwości 
techniczne Pracowni Poligraficznej lub gdy ze względu na dużą ilość realizowanych zleceń wy-
konanie usługi nie jest możliwe. Przyczyny odmowy wykonania usługi zamieszcza się w karcie 
zlecenia.

6. Zlecenia przyjmowane są w godzinach  08:00 - 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
7. Zlecający dokonuje opłaty za usługę poligraficzną w Czytelni Biblioteki Głównej. Zlecający otrzy-

muje pokwitowanie wpłaty określonej kwoty. Po okazaniu pokwitowania wpłaty Zlecający odbie-
ra od poligrafa wykonane materiały w Pracowni Introligatorskiej.

8. Urządzenie drukujące obsługuje poligraf.

*     Laminowanie dokumentów zawierających zdjęcia, hologramy, elementy plastikowe – wyłącznie na odpo-
wiedzialność Zlecającego





*) Załączniki do pobrania na stronie www.biblioteka.pl


