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DYREKTOR
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE

AK.KANC.0201.6.2020

ZARZĄDZENIE NR 6
DYREKTORA ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zmiany regulaminu usług archiwalnych 

Na podstawie § 13 ust. 2 p. 7 Statutu Archiwum Państwowego w Lublinie i w związku z art. 
16 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 7 Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie z dnia 10 
lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu usług archiwalnych wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. W przypadku, gdy dla zleconego rodzaju usług ceny określone w Regulaminie nie 
zapewniałyby zwrotu koniecznych kosztów lub usługi nie są uregulowane w Regulaminie, 
Archiwum zawiera z Zamawiającym zindywidualizowaną umowę.”; 

2) po § 11 dodaje się § 11a i § 11b w brzmieniu:
„§ 11a. Wpłaty można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony przez Archiwum 
Państwowe w Lublinie.”;
„§ 11b. Koszty opłat i prowizji z tytułu operacji bankowych związanych z zapłatą za usługę ponosi 
Zamawiający.”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Wpłacający spoza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej wnosi należność za usługę określoną w 

polskich złotych PLN, wpłacając jej równowartość w wymienialnej walucie obcej, przeliczoną po 

kursie z dnia wpłaty przez instytucję przyjmującą wpłatę i dokonującą jej rozliczenia, powiększoną 

o koszty opłat i prowizji o których mowa w § 11b.”
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4) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Archiwum wykonuje ze wszystkich materiałów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych skany 
lub fotografie.”;

5) § 23 otrzymuje brzmienie:
„Całościowe kopie wykonuje się z oryginałów przy uwzględnieniu możliwości technicznych 
Archiwum. Materiały o większych rozmiarach mogą być kopiowane we fragmentach, przy czym za 
każdy fragment pobierana jest opłata wynikająca z Regulaminu.”;

6) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Ustala się następujące ceny za usługi reprograficzne (o ile inaczej nie zaznaczono 
– za 1 sztukę):

Opis usługi Cena w zł
format A4 1,00

Wydruk kopii cyfrowej lub klatki z mikrofilmu monochromatyczny
format A3 1,50
format A4 3,00

Wydruk kopii cyfrowej lub klatki z mikrofilmu wielobarwny
format A3 4,00

Łączenie obrazów
cena 

pobierana jest 
za każdy 

łączony plik

20,00

300 ppi 2,00
z formatu do A3

600 ppi 3,00Kopia cyfrowa (skan lub fotografia) 
z formatu od A3 do 
A1 do 600 ppi 10,00

Kopia cyfrowa z mikrofilmu 1 klatka 1,00
Kopia cyfrowa z kopii cyfrowej (skanu lub fotografii ) do 300 ppi 0,00

Kopia cyfrowa z kopii cyfrowej nagrania dźwiękowego 1 min (każda 
rozpoczęta) 0,00

Płyta CD-R lub DVD-R 3,00

7) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. Ustala się następujące ceny za usługi z zakresu informacji archiwalnej:

Opis usługi Cena w zł
maszynopisowych, 
drukowanych 20,00

rękopisowych

w języku 
polskim 25,00

maszynopisowych, 
drukowanych 25,00

wyszukiwanie informacji i danych (kwerendy)
za każde rozpoczęte pół godziny poszukiwań w 
materiałach archiwalnych 

rękopisowych

 w języku 
obcym 30,00

drukowanego lub 
maszynopisu 20,00

rękopiśmiennego

w języku 
polskim 30,00

drukowanego lub 
maszynopisu 30,00

odpis (wypis) z materiału archiwalnego
za każdą rozpoczętą stronę – standard 1800 
znaków

rękopiśmiennego

w języku 
obcym 40,00
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8) rozdział VII otrzymuje brzmienie:

„Rozdział VII Zwolnienia z opłat, wstępne należności i nadpłaty”

9) § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. Podjęcie działalności usługowej z zakresu prowadzenia poszukiwań archiwalnych jest 
uzależnione od wpłacenia z góry wstępnej należności za przeprowadzone poszukiwania w 
wysokości opłaty za jedną godzinę wyszukiwania informacji i danych (kwerendy).”

10) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. Wstępna należność za przeprowadzone poszukiwania jest rozliczana w ramach końcowej 
należności za zrealizowaną usługę z uwzględnieniem § 28 Regulaminu.”

§ 2. W załączniku do zarządzenia nr 7 Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie z dnia 10 
lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu usług archiwalnych skreśla się § 14, § 22 i § 29.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 5 Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie z dnia 30 kwietnia 
2020 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach 
naukowych Archiwum Państwowego w Lublinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor
Archiwum Państwowego w Lublinie

dr Piotr Dymmel
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
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