
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5
Dyrektora Archiwum Państwowego
we Wrocławiu z dnia 29.04.2020

C E N N I K

usług świadczonych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu

I. W zakresie materiałów archiwalnych.
 

1. Reprografia

      a) Wydruki (kopie kserograficzne, wydruki: skanów, fotografii cyfrowej, z mikrofilmów)

format A4 (monochromatyczne) – 1 szt. 1,00 PLN

format A3 (monochromatyczne) – 1 szt. 1,50 PLN

format A4 (wielobarwne) – 1 szt. 3,00 PLN

format A3 (wielobarwne) – 1 szt. 4,00 PLN

b) Kopia cyfrowa (skan, fotografia cyfrowa)

Rodzaj usługi Format oryginału Rozdzielczość Cena - bez ceny 

nośnika*

Wykonanie skanu lub fotografii 
cyfrowej – 1 szt. 

z formatu do A3 300 ppi 2,00 PLN

Wykonanie skanu lub fotografii 
cyfrowej – 1 szt.

z formatu do A3 600 ppi 3,00 PLN

Wykonanie skanu lub fotografii 
cyfrowej – 1 szt.

z formatu powyżej 
A3 do A1

600 ppi 10,00 PLN

Wykonanie skanu lub fotografii 
cyfrowej – 1 szt.

z formatu powyżej   
A1 do A0

400 ppi 10,00 PLN

Wykonanie skanu lub fotografii 
cyfrowej z mikrofilmu

klatka mikrofilmu 600 ppi 1,00 PLN

Wykonanie kopii cyfrowej z kopii 
cyfrowej

---- ---- bezpłatnie

* Cena zryczałtowana za jeden nośnik CD, DVD – 2,00 zł

     2. Odpisy i wypisy

Rodzaj usługi Jednostka obliczeniowa Cena za każdą 
rozpoczętą stronę

Odpis (wypis) z druku lub 
maszynopisu w j. polskim

1 strona =1800 znaków ze  
                          spacjami

20,00 PLN

Odpis (wypis) z rękopisu w j. polskim 1 strona =1800 znaków ze 
                          spacjami

30,00 PLN

Odpis (wypis) z druku lub 
maszynopisu w j. obcym

1 strona =1800 znaków ze 
                          spacjami

30,00 PLN

Odpis (wypis) z rękopisu w j. obcym 1 strona =1800 znaków ze 
                          spacjami

40,00 PLN
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   3. Informacja archiwalna (kwerendy)

Rodzaj usługi Jednostka obliczeniowa Cena

Wyszukiwanie informacji i danych 
(kwerenda) z materiałów 
archiwalnych (maszynopis, druk)     
w j. polskim

każde rozpoczęte 0,5 godziny 
pracy

20,00 PLN

Wyszukiwanie informacji i danych 
(kwerenda) z materiałów 
archiwalnych (rękopis) w j. polskim

każde rozpoczęte 0,5 godziny 
pracy

25,00 PLN

Wyszukiwanie informacji i danych 
(kwerenda) z materiałów 
archiwalnych (maszynopis, druk)    
w j. obcym

każde rozpoczęte 0,5 godziny 
pracy

25,00 PLN

Wyszukiwanie informacji i danych 
(kwerenda) z materiałów 
archiwalnych (rękopis) w j. obcym

każde rozpoczęte 0,5 godziny 
pracy

30,00 PLN

II. W zakresie wysokości pobieranych opłat za sporządzenie odpisu lub kopii                    
z dokumentacji niearchiwalnej o czasowym okresie przechowywania i dokumentacji 

osobowo-płacowej, przejętej na podstawie umów cywilno-prawnych, decyzji Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwowych i postanowień sądowych

Lp Rodzaj usługi Cena

1. Sporządzenie kopii świadectwa pracy 17,00 PLN

2. Sporządzenie kopii innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu 
stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość 
wynagrodzenia

4,00 PLN

3. Sporządzenie kopii każdej karty zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony 
listy płac

4,00 PLN

4. Sporządzenie odpisu świadectwa pracy - za każdą rozpoczętą stronę 35,00 PLN

5. Sporządzenie odpisu innego dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym 
dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia - za każdą 
rozpoczętą stronę

8,00 PLN

6. Sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie listy 
płac - za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo 
wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku)

4,00 PLN

7. Sporządzenie kopii dokumentacji innej niż wymieniona w punktach od      
1 do 6 – za każdą stronę

4,00 PLN

Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia dotyczącego dokumentacji, o której 
mowa w punktach 1- 6 nie może przekroczyć kwoty 200,00 PLN.
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