
Wypromuj swoją księgarnię 
w module e-Listy Podręczników
i wesprzyj organizacje pomagające dzieciom chorym na autyzm!

Konkuruj korzystną ofertą na zakup podręczników, 
dając Rodzicom możliwość wyboru najlepszej z nich.

Zakończyliśmy pilotaż modułu e-Listy Podręczników. W związku z jego sukcesem, na kolejny rok szkolny – zgodnie  
z zapowiedziami – postanowiliśmy umożliwić reklamowanie się w module wszystkim zainteresowanym księgarniom 
sprzedającym podręczniki szkolne.

Moduł wspiera Rodziców w procesie pozyskania informacji o obowiązujących w szkole podręcznikach. Pragniemy, 
aby stał się dla nich również wsparciem w procesie poszukiwania ofert różnych księgarni działających zarówno na 
rynku ogólnopolskim, jak i lokalnym. W ten sposób chcemy wspierać ideę uczciwej, korzystnej dla portfela Rodzica 
i Ucznia konkurencji.

100% wynagrodzenia przekazujesz bezpośrednio 
na Organizacje Pożytku Publicznego

Ponadto zrzekamy się wynagrodzenia z tytułu zamieszczania odnośników prowadzących do księgarni. Opłatę za 
publikację zgodnie z cennikiem prosimy przekazywać bezpośrednio na konto organizacji pożytku publicznego, 
która pomaga dzieciom chorym na autyzm, wybranej z zamieszczonej poniżej listy.

Jeśli jesteś pracownikiem lub właścicielem e-księgarni, zapoznaj się z informacjami, jak dodać boks w module  
e-Listy Podręczników. Jednocześnie, wspierając organizacje pomagające dzieciom chorym na autyzm, wspieraj 
swój biznes oraz korzystaj z możliwości przedstawienia korzystnej oferty Rodzicom korzystającym z modułu e-Listy 
Podręczników.



Jak dodać boks w module e-Listy Podręczników?

1. Wypełnij formularz dostępny poniżej.

2. Dokonaj wpłaty bezpośrednio na konto wybranej w formularzu OPP  

(lista OPP poniżej).

3. Prześlij potwierdzenie przelewu wraz z wypełnionym formularzem  

na adres e-mail: elp@librus.pl

Po weryfikacji przelewu (zwykle 2-3 dni robocze), boks księgarni zostanie opublikowany.

Cennik publikacji boksu na jeden rok szkolny

Liczba szkół Cena netto
Cała Polska1 10 000 zł

Profilowanie wg podanej listy szkół:
1-sza szkoła 100 zł
2-ga szkoła 90 zł
3-cia szkoła 80 zł
4-ta szkoła 70 zł
5-ta szkoła 60 zł
6-ta i każda kolejna szkoła 50 zł

Inny typ profilowania (np. województwo): prosimy o kontakt na elp@librus.pl.

Wskazanie listy szkół, dla których ma zostać opublikowana reklama księgarni 
(z wyjątkiem profilowania „Cała Polska”), należy do podmiotu przesyłającego zgłoszenie. 

Firma Librus nie przekazuje szczegółowych informacji na temat szkół korzystających z e-Dziennika Librus.

W przypadku zainteresowania publikacją boksu dla danej szkoły przez liczbę księgarń większą niż 5, boksy  
w systemie będą wyświetlane rotacyjnie.

1  Pojęcie ,,cała Polska” odnosi się do wszystkich szkół w Polsce, które korzystają z e-Dziennik Librus oraz opublikowały listę w module e-Listy Podręczników.



Wykaz organizacji pożytku publicznego

DAJ MI CZAS. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Z AUTYZMEM I ZABURZENIAMI POKREWNYMI

ul. Legionów 58
42-200 Częstochowa
strona WWW: www.dajmiczas.pl
KRS: 0000277260
NIP: 573-271-70-42
REGON: 240716020

Konto:
BNP Paribas Bank Polska S.A. o/ Częstochowa
04 1600 1097 0002 3402 0153 2001

FUNDACJA SILENTIO

ul. Jagielska 57 B
02-886 Warszawa
strona WWW: www.silentio.pl
KRS: 0000326128  
NIP: 951-227-95-53
REGON: 141787640

Konto:
Bank PKO SA IX O/Warszawa
42 1240 1125 1111 0010 2381 3466

FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM „MADA”

al. Wolności 19
33-300 Nowy Sącz
strona WWW: www.mada.org.pl
KRS: 0000006079
NIP: 7341027883
REGON: 490610291

Konto:
BRE Bank SA/ oddział w Nowym Sączu
83 1140 2075 0000 2245 8300 1001

FUNDACJA SYNAPSIS

ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
strona WWW: www.synapsis.org.pl
KRS 0000045919
NIP 526-030-25-22

Konto:
BNP Paribas Bank Polska SA
46 1600 1169 0003 0132 3566 4001



Formularz zlecenia publikacji boksu

Nazwa księgarni/firmy

Nazwa skrócona 
(max. 30 znaków)*

Adres WWW, na który ma 
kierować boks księgarni  

w module

Dane księgarni

adres

NIP

KRS

strona WWW

telefon

e-mail

Wybrana fundacja

Typ profilowania wskazane szkoły/cała Polska**

Lista szkół (nazwa 
szkoły, dokładny adres)

W razie pytań dotyczących formatu publikacji i zasad publikowania odnośnika do księgarni 
– zapraszamy do kontaktu mailowego: elp@librus.pl.

*nazwa skrócona wyświetlała się będzie w module e-Listy Podręczników
**niepotrzebne skreślić

Jako załącznik do formularza należy dołączyć potwierdzenie wpłaty na 
konto wybranej OPP – zgodnie z cennikiem.


