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Zarządzenie Nr  9/2001 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

            z dnia  28 lutego 2001 r. 

 

w sprawie opłat za usługi świadczone przez Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 65,poz.385) zarządza się, co następuje : 

 

 § 1. 1. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego pobiera opłaty za świadczenie na-

stępujących usług : 

    1/ przygotowanie archiwaliów do wykonania reprodukcji, 

    2/ wykonanie reprodukcji materiałów archiwalnych (kserokopie, fotokopie, 

videofilmy), 

    3/ wydanie licencji na wykorzystanie materiału archiwalnego do celów pu-

blikacji. 

Wysokość opłat określa cennik stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

   2. W przypadku złożenia zamówienia na wykonanie mikrofilmu, materiał ar-

chiwalny przekazywany jest do Pracowni Reprograficznej. Odpłatność za wykonanie mikro-

filmu określa cennik Pracowni. 

 

   3. Opłaty za usługi archiwalne dokonywane w USD powinny być wpłacane na 

bankowe konto dewizowe Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 § 2. 1. Udostępnianie materiałów archiwalnych w Czytelni Archiwum jest bezpłat-

ne. Zezwolenia na udostępnianie materiałów archiwalnych udziela – z upoważnienia rektora 

– dyrektor Archiwum. Po uzyskaniu zezwolenia na udostępnienie materiałów archiwalnych, 

korzystający może zamówić wykonanie ich reprografii na koszt własny  lub instytucji, którą 

reprezentuje. 

Wzór zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

   2.  Dyrektor Archiwum może w uzasadnionych przypadkach odmówić udo-

stępnienia lub wykonania reprografii materiału archiwalnego, jeżeli : 

    1/ nie pozwala na to jego stan fizyczny, 

    2/ zespół nie jest uporządkowany, 

    3/ nie upłynęło 30 lat od daty ich wytworzenia. 

 

   3. W  przypadku  odmowy  dyrektor  Archiwum  jest obowiązany powiadomić 

o tym składającego zamówienie. 

 

   4. Od odmownej decyzji dyrektora Archiwum przysługuje odwołanie do rekto-

ra Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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 § 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw Ogólnych. 

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2001 r. 
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            Załącznik Nr 1 

            do zarządzenia Nr 9/2001 

            z dnia 28 lutego 2001 r. 

 

CENNIK  OPŁAT 

za usługi świadczone przez Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

 

1. Przygotowanie archiwaliów do wykonania reprodukcji – za każdą godzinę pracy, nie 

mniej niż za jedną godzinę : 

  

 1/ 35 zł   - w przypadku zamówienia krajowego, 

 2/ 15 USD  - w przypadku zamówienia zagranicznego. 

 

2. Kserokopie : 

  

 1/ format A-4  

  - 2 zł  - w przypadku zamówienia krajowego, 

  - 1 USD - w przypadku zamówienia zagranicznego, 

 2/ format A-3 

  - 4 zł  - w przypadku zamówienia krajowego, 

  - 2 USD - w przypadku zamówienia zagranicznego. 

 

 Przy wykonywaniu kserokopii przysługują zniżki w wysokości : 

 - 75% - stypendystom  polskich  placówek  naukowych  i studentom w ramach prac 

    związanych ze studiami magisterskimi i doktoranckimi, 

 - 50% - pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownikom naukowym  krajo- 

     wym, emerytom i rencistom krajowym. 

Zniżka nie obejmuje archiwaliów sprzed 1950 r. 

 

3. Fotokopie : 

 

 1/ 25 zł/szt. - przy świetle dziennym, 

 2/ 50 zł/szt. - przy użyciu dodatkowego źródła światła. 

 

4. Filmowanie kamerą video – cena umowna, jednak nie mniej niż 25 zł/szt. 

 

5. Opłata licencyjna: 

 

 1/ 20 zł/szt. - za udostępnienie archiwaliów do jednorazowego wykorzystania 

       w  wydawnictwach,  na  wystawach, prezentacjach  lub  innych 

        ekspozycjach, 

 2/ 50 zł/szt. - za udostępnienie archiwaliów do jednorazowego wykorzystania 

       w programach radiowych i telewizyjnych. 
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6. Sporządzenie Karty Przebiegu Studiów : 

 

 1/ 100 zł  - w przypadku zamówienia krajowego; pracownikom i doktoran- 

       tom Uniwersytetu Wrocławskiego przysługuje zniżka w  wyso- 

       kości 50%, 

2/ 50 USD  - w przypadku zamówienia zagranicznego,  

 3/ duplikat  - opłata wyższa  o 50 % niż za oryginał. 

 

7. Sporządzenie Zaświadczenia o stanie studiów i przygotowaniu pedagogicznym : 

 

 1/ 20 zł   - do 6 przedmiotów, 

 2/ 40 zł   - powyżej 6 przedmiotów, 

 3/ duplikat  - opłata wyższa o 50% niż za oryginał. 

 

8. Wykonanie kwerendy naukowej : 

 

 1/ w przypadku zamówień krajowych : 

- 100 zł  - opłata wstępna, 

-   40 zł  - opłata za każdą godzinę poszukiwań, 

 

 2/ w przypadku zamówień zagranicznych : 

  - 50 USD  - opłata wstępna, 

  - 20 USD - opłata za każdą godzinę poszukiwań, 

    

 3/ w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dyrektor Archiwum może odstąpić od  

pobrania opłaty za sporządzenie kwerendy naukowej lub zastosować zniżkę. 



(Dział Organizacyjny-2001) 

            Załącznik Nr 2 

            do zarządzenia Nr 9/2001 

            z dnia 28 lutego 2001 r. 

 

 


