CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH
PRZYKŁADOWE CENY NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH USŁUG

Podstawa: Załącznik do zarządzenia nr 5 Dyrektora Archiwum Państwowego w Zamościu z 28 kwietnia 2020 r.

KOPIA KSEROGRAFICZNA MONOCHROMATYCZNA:
Format A4
Format A3

1,00 zł
1,50 zł

KOPIA KSEROGRAFICZNA WIELOBARWNA:
Format A4
Format A3

3,00 zł
4,00 zł

WYDRUK KOPII CYFROWEJ LUB KLATKI MIKROFILMU – WERSJA MONOCHROMATYCZNA:
Format A4
Format A3

1,00 zł
1,50 zł

WYDRUK KOPII CYFROWEJ LUB KLATKI MIKROFILMU – WERSJA WIELOBARWNA:
Format A4
Format A3

3,00 zł
4,00 zł

Uwaga: Przy kopiowaniu większych materiałów we fragmentach za każdy fragment pobierana jest cena za 1 stronę zgodnie z
powyższym wykazem.

KOPIA CYFROWA (SKAN LUB FOTOGRAFIA)
z formatu do A3 – rozdzielczość 300 ppi
z formatu do A3 – rozdzielczość 600 ppi
z formatu od A3 do A1
z formatu do A1 – rozdzielczość do 300 ppi
z mikrofilmu
nagranie dźwiękowe
film
retusz elektroniczny (np. korekta barw lub kontrastu, łączenie
obrazów itp.)

2,00 zł
3,00 zł
10,00 zł
0,00 zł
1,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
25,00

z oryginału
z oryginału
z oryginału
z kopii cyfrowej
1 klatka
wyłącznie z kopii cyfrowej
wyłącznie z kopii cyfrowej
za każdy obrabiany/łączony plik

20,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
40,00 zł

za rozpoczętą 1 stronę (1800 znaków)
za rozpoczętą 1 stronę
za rozpoczętą 1 stronę (1800 znaków)
za rozpoczętą 1 stronę

ODPISY MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
maszynopis, druk w języku polskim
rękopis w języku polskim
maszynopis, druk w języku obcym
rękopis w języku obcym

UDOSTĘPNIENIE ELEKTRONICZNEGO RAPORTU Z BAZY DANYCH, LUB INNYCH POMOCY ARCHIWALNYCH (spisy,
inwentarze)
wydruk A4 – 1 strona
postać elektroniczna – 1 plik

1,00 zł
2,00 zł

KOPIE, ODPISÓW I WYPISY Z DOKUMENTACJI OSOBOWO-PŁACOWEJ
Kopia świadectwa pracy – za każdy dokument
Kopia innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym
dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia – za każdy dokument
Kopia kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo listy płac – za każdą kartę/stronę listy
odpis świadectwa pracy – za każdą rozpoczętą stronę
odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu
potwierdzającego wysokość wynagrodzenia – za każdą rozpoczętą stronę
odpis skrócony wysokości zarobków na podstawie list płac – za każdą pozycję zestawienia
(kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie
przepracowany w ciągu roku)

17,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
35,00 zł
8,00 zł
4,00 zł

WYSZUKIWANIE INFORMACJI I DANYCH (KWERENDY) – za każde rozpoczęte 1/2 godziny poszukiwań
Maszynopis, druk w języku polskim
Rękopis w języku polskim
Maszynopis, druk w języku obcym
Rękopis w języku obcym

20,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
30,00 zł

UWAGA:

• Warunkiem podjęcia realizacji zamówienia jest wpłata przez zamawiającego zaliczki w wysokości 20,00 zł
w poczet kosztów usługi, po odnalezieniu poszukiwanych dokumentów należy poinformować zamawiającego o kosztach ich
kopiowania.
• Zniesione zostały zniżki dla studentów i pracowników naukowych.

Jakub Żygawski
Dyrektor
Archiwum Państwowego w Zamościu
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

