Cennik Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego

1. Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie (zwane dalej: Archiwum) wykonuje usługi
kopiowania przechowywanych wieczyście w swoim zasobie materiałów archiwalnych
oraz w zakresie przetwarzania i przekazywania danych przy użyciu systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych. Ponadto w zakresie usług archiwalnych wykonywane są kopie z zasobu bibliotecznego Archiwum.
2. Kopie materiałów archiwalnych są wykonywane w postaci zdjęć cyfrowych oraz wydruków. Wykonanie wydruków z kopii cyfrowych stanowi oddzielną usługę.
3. Kopie materiałów bibliotecznych są wykonywane w postaci kserokopii (czarno-białych).
4. Archiwum nie wykonuje kserokopii z materiałów archiwalnych.
5. Archiwum nie prowadzi kwerend w zasobie archiwalnym, ani bibliotecznym.
6. Archiwum wydaje odpisy dokumentów polskojęzycznych z własnych materiałów archiwalnych, jednocześnie zaznaczając, iż poświadczają one stan sakramentalny, a nie
cywilno-prawny.
7. W przypadku świadczenia usług reprograficznych z ksiąg metrykalnych, zaznacza się,
iż jeśli zamawiany akt rozciąga się na więcej niż jedną stronę, dla każdej strony jest
wykonane oddzielne zdjęcie.
8. Koszty usług nietypowych – nie uwzględnionych w cenniku, każdorazowo są ustalane
indywidualnie z pracownikiem AAW.
9. Nie jest możliwe zamawianie reprodukcji spoza materiałów objętych zdeklarowaną
kwerendą.
10. Zamówienia na reprodukcje składa się na odpowiednim druku, który jest dostępny do
pobrania na stronie internetowej AAW.
11. W przypadku wyjątkowo złego stanu materiałów archiwalnych, pracownik ma prawo
odmówić wykonania reprodukcji.
12. Czas oczekiwania na realizację usług reprograficznych wynosi do 4 tygodni od złożenia zamówienia u pracownika AAW oraz opłacenia kosztów z tym związanych.
13. W Archiwum obowiązują zniżki (w wysokości 50%) na usługi reprograficzne, jeśli
wykorzystane archiwalia będą służyły celom naukowym.
14. Cennik AAW wchodzi w życie z dniem 1 VI 2010 r.

UWAGA!!!
Informujemy, iż realizacja zamówień złożonych po 15 VI 2010 r., w związku z przerwą wakacyjną, może się przedłużyć do 15 września 2010 r.

Opłaty za usługi reprograficzne wykonane przez
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie

Kserokopie monochromatyczne ze zbiorów bibliotecznych
Format reprodukowanego
Cena w zł za 1 stronę kserokopii
dokumentu
A4
1,00
A3
2,00

Format nie większy niż A3
Cena nośnika

Zdjęcia cyfrowe
Cena w zł za 1 zdjęcie
6,00
2,00

Czarno-białe
Kolorowe

Wydruki A4
Cena w zł za 1 stronę
2,00
3,00
Wykonanie odpisu

Za każdą rozpoczętą stronę –
standard 1800 znaków

10,00

Wysyłka zamówionych reprodukcji
Wysyłka Pocztą Polską
5,00

