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              Z A T W I E R D Z A M  

 

                           DYREKTOR 

CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ 

            im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

                                      /-/ 

                     dr Jan TARCZYŃSKI 

 

 

USŁUGI REPROGRAFICZNE w CENTRALNEJ BIBLIOTECE WOJSKOWEJ  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (CBW) 

 

CBW wykonuje czarno-białe i kolorowe skany do formatu A2 oraz odbitki kserograficzne 

w  formacie A4 lub A3.  
 

Zamówienia można składać bezpośrednio w Czytelni Głównej, listownie na adres Biblioteki 

z  dopiskiem odpowiednio: Czytelnia Główna; Wypożyczalnia Międzybiblioteczna lub pocztą 

elektroniczną odpowiednio:  

cbw.wypozyczalnia@ron.mil.pl;  

cbw.wypmiedzybibl.@ron.mil.pl 
 

Zamówienia ekspresowe – do 15 stron, realizowane są na bieżąco w Czytelni Głównej.   
 

Zamówienia na reprografię materiałów ze zbiorów specjalnych są realizowane wyłącznie 

za pośrednictwem pracowników Działu Zbiorów Specjalnych.    
 

Płatność za usługę: bezpośrednio w Czytelni Głównej, przekazem pocztowym bądź przele-

wem na konto nr: 56 1010 1010 0029 4522 3100 0000 (w tytule przelewu: CBW- reprogra-

fia – skany; bądź   CBW – reprografia-kserokopie ) 
 

Odbiór materiałów: bezpośrednio w Czytelni Głównej,  e-mailem lub przesyłką pocztową. 
 

Usługa nagrywania zamówionych skanów na płyty CD-R i DVD-R jest realizowana  

bezpłatnie – wyłącznie na nośniki dostarczone przez zamawiającego. 

Cennik usług: (Załącznik nr 1) 
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SZCZEGÓŁOWE ZASADY REPRODUKOWANIA MATERIAŁÓW ZE ZBIORÓW CBW  

§ 1 

1. Centralna Biblioteka Wojskowa wykonuje usługi reprograficzne tylko ze zbiorów wła-

snych. Reprodukowanie materiałów bibliotecznych odbywa się z poszanowaniem ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

666 z późn. zm.).  

2. Odpowiedzialność za dalsze wykorzystanie reprodukowanych materiałów ponosi za-

mawiający. 

§ 2 

1. Termin realizacji zamówień w trybie zwykłym zależy od wielkości zamówienia i wraz 

z ostatecznym kosztem usługi jest każdorazowo określany przez pracowników Czytelni 

Głównej. Standardowy termin realizacji usługi wynosi do 14 dni roboczych.  

2. Kopie kserograficzne i skany ekspresowe mogą być wykonywane wyłącznie z książek 

i czasopism wydanych po 1947 r., o ile znajdują się one w dobrym stanie zachowania, nie-

podlegających archiwizacji  (wykluczone obiekty z sygnaturą z literą „A” lub „Arch”)   

oraz nie przekraczają formatu A3 po rozłożeniu obiektu.   

3. Wykonanie reprodukcji materiałów o szczególnej wartości, bez względu na rok wydania, 

wymaga uzyskania zgody Dyrektora CBW.   

§ 3 

1. Samodzielne fotografowanie zbiorów przez czytelników własnym sprzętem (aparat cyfro-

wy, telefon komórkowy, tablet, itp.) wymaga uzyskania zgody kierownika działu lub oso-

by przez niego upoważnionej i jest bezpłatne.  

2. Czytelnicy mogą fotografować obiekty jedynie "z ręki", bez użycia statywu i flesza.  

3. Fotografowanie zbiorów jest możliwe tylko w przypadku obiektów, których stan zachowa-

nia i wymogi konserwatorskie na to pozwalają. 

4. Zdjęcia mogą być wykonywane przez czytelników tylko w miejscu wskazanym przez dy-

żurnego bibliotekarza, w sposób nieutrudniający pracy innym osobom. 

§ 4 

1. Centralna Biblioteka Wojskowa może udzielić nieodpłatnie osobom lub instytucjom jedno-

razowej zgody na publikację materiałów pochodzących z jej zbiorów, o ile nie stoi to 

w sprzeczności z prawem autorskim i prawami pokrewnymi.  

2. Podstawą do uzyskania zgody określonej w p. 1 § 4 jest złożenie „Wniosku” (Załącznik 

nr 2) i uzyskanie pozytywnej decyzji Dyrektora CBW.   
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§ 5 

1. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora CBW. 

2. Tracą moc Zasady Reprodukowania Materiałów ze Zbiorów Centralnej Biblioteki Woj-

skowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z dnia 28.09.2012 r. 

 obiekty unikatowe, posiadające wartość historyczną i/lub artystyczną, współtworzące 

do roku 2012 narodowy zasób biblioteczny w zakresie wojskowości i bezpieczeństwa.     

 

Załączników: 2 na 3 s. 

1. Cennik usług reprograficznych– 2 s. 

2. Wniosek  na udostępnienie i wykorzystanie materiałów ze zbiorów Centralnej Biblio-

teki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w celach wydawniczych– 1 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 


