Zarządzenie Nr 3/2011
Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
z dnia 19 września 2011

w sprawie: wprowadzenia zmian w „Cenniku usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Przemyślu,
dot. pkt 6: Kopiowanie materiałów archiwalnych własnym sprzętem przez zamawiającego, wprowadzonym
zarządzeniem nr 1/2008 Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu z dnia 7 lutego 2008r ( zał. nr 1)
§ .1
Niniejszym zarządzeniem wprowadzam do stosowania od 19 września 2011 nowe niżej podane
zapisy w „Cenniku…” do części dot. kopiowania materiałów archiwalnych własnym sprzętem przez
zamawiającego.
Równocześnie informuję, że z dniem dzisiejszym tracą moc dotychczasowe przepisy zawarte
w „Cenniku…., pkt. 6.
6. KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH WłASNYM SPRZĘTEM PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO
6.1.
Samodzielne kopiowanie materiałów archiwalnych własnym sprzętem przez użytkownika pracowni
naukowej wymaga każdorazowo zgody Dyrektora APP. Zgodnie z ustawowym zapisem o
bezpłatności korzystania z państwowego zasobu archiwalnego nie pobiera się opłat za
przygotowanie dokumentów do samodzielnego kopiowania przez użytkowników pracowni
6.1.1
Wymienione wyżej kopiowanie dokumentów nie może obejmować pełnych jednostek archiwalnych,
tzn. nie podlega kopiowaniu więcej niż 75% zawartości jednostki archiwalnej, za wyjątkiem
jednostek archiwalnych zawierających jedną lub kilka stron (maksymalnie 10 kart)
6.1.2
Samodzielne kopiowanie archiwaliów może być dozwolone jedynie pod warunkiem użycia urządzeń
i technologii nieinwazyjnych (fotografia cyfrowa) oraz spełnieniu uwarunkowań zawartych w Opinii
CLKA z dnia 5 września 2011 (zał. do pisma NDAP)
6.1.3.
Samodzielne kopiowanie dokumentów z zasobu archiwalnego, następuje po stosownej adnotacji
Dyrektora Archiwum na wypełnionej przez użytkownika obowiązującej DEKLARACJI (wzór
w załączniku).
6.1.4.
Ze względu na informacje chronione przed rozpowszechnianiem nie dopuszcza się samodzielnego
kopiowania akt przez użytkowników pracowni, w szczególności akt zawierających informacje dot.
danej osoby fizycznej występujące w pojedynczych dokumentach zbiorów archiwalnych.
6.2
Nie dopuszcza się samodzielnego kopiowania dokumentów celem publikacji.
6.2.1
W przypadku wykorzystania kopii dokumentów do publikacji, Archiwum Państwowe w Przemyślu
posiada wyłączne prawa autorskie oraz pobiera (oprócz kosztów wykonania usługi) niżej
wyszczególnione opłaty każdorazowo za jedną kopię dokumentu dla wydawnictw periodycznych:

- przy nakładzie do 5000 egzemplarzy – 35,00 zł
- przy nakładzie powyżej 5000 egzemplarzy – 70, 00 zł;
dla wydawnictw nieperiodycznych:
- przy nakładzie do 5000 egzemplarzy 70,00 zł
- przy nakładzie powyżej 5000 egzemplarzy- 150,00 zł
do prezentacji multimedialnej oraz jednorazowej prezentacji w TV – 300,00 zł
do reklam – 600,00 zł.
§ .2
Zobowiązuję wszystkich pracowników merytorycznych do stosowania niniejszego zarządzenia.
§ .3
Zobowiązuje nw. do:
1) Kierownika O. III – Informacji i Udostępniania do zamieszczenia informacji na ww. temat na stronie
internetowej APP;
2) Pracowników O. III do zamieszczenia ww. zmian w formie aneksu do obowiązującego cennika w
pracowni naukowej APP.
§ .4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Przemyśl, dnia 19 września 2011 r.

Deklaracja zamiaru samodzielnego wykonywania kopii materiałów archiwalnych
własnym sprzętem użytkownika zasobu archiwalnego
Znak sprawy:
Imię i nazwisko użytkownika

Nazwa Archiwum Państwowego

Temat (przedmiot) pracy badawczej

Nazwa zespołu (zbioru)

Sygnatury jednostek archiwalnych

Nazwa zespołu (zbioru)

Sygnatury jednostek archiwalnych

Nazwa zespołu (zbioru)

Sygnatury jednostek archiwalnych

Nazwa zespołu (zbioru)

Sygnatury jednostek archiwalnych

Zobowiązania użytkownika
Oświadczam, że samodzielnie wykonane wizerunki dokumentów wykorzystam wyłącznie na własny
użytek badawczy, a w szczególności nie będę ich publikować ani w inny sposób rozpowszechniać.
Akceptuję zasadę kopiowania jednostek archiwalnych w części nieprzekraczającej 75% zawartości
każdej z nich, obliczanej w sposób właściwy dla rodzaju zawartej w nich dokumentacji.
Zobowiązuję się do używania samodzielnie wykonanych kopii w sposób niesprzeczny
z obowiązującymi przepisami prawa, mając w szczególności na uwadze wymogi ustawowej ochrony
danych osobowych i dóbr osobistych.
Zobowiązuję się wykonywać kopie materiałów archiwalnych działając w granicach zwykłego
korzystania z tych materiałów, z zachowaniem dbałości o zwrócenie ich w niepogorszonym stanie.
Podpis użytkownika potwierdzający prawdziwość Data złożenia deklaracji
udzielonych informacji oraz przyjęcie zobowiązań

Parafa dyrektora Archiwum Państwowego
lub upoważnionego pracownika

Data dopuszczenia do samodzielnego
kopiowania

