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ZARZĄDZENIE NR  8/2020

DYREKTORA ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH

z dnia 28kwietnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie nr 23/2019 Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach 

z dnia 3 października 2019 roku 

w sprawie wprowadzenia regulaminu i cennika za usługi świadczone w 

Archiwum Państwowym w Katowicach

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 7 statutu Archiwum Państwowego w Katowicach, 

wprowadzonego decyzją nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 

kwietnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje: 

§ 1

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 23/2019 Dyrektora Archiwum Państwowego w 

Katowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu i cennika za 

usługi świadczone w Archiwum Państwowym w Katowicach:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie:

„Regulamin określa zasady świadczenia przez Archiwum Państwowe w Katowicach usług 

w zakresie określonym w art. 16 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zmianami).”

2) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustawie archiwalnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. 

zmianami),”

3) § 4 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Odpisy, wypisy, wyciągi i reprodukcje zamawiane do własnych celów urzędowych 

przez organy władzy publicznej z wyłączeniem urzędów konsularnych, są 

wykonywane nieodpłatnie w ramach limitu reprodukcji 10 stron lub odpisów 

(wypisów) 2 stron dokumentów, w odniesieniu do określonej sprawy. Za ewentualne 

dalsze odpisy, wypisy, wyciągi i reprodukcje do tej samej sprawy pobiera się 



należność według opłat określonych w Cenniku usług świadczonych przez Archiwum 

Państwowe w Katowicach.”

4) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Zamówienie musi zawierać co najmniej dane o Zamawiającym i szczegółowe 

określenie przedmiotu usługi. Zamówienie na usługę reprograficzną musi zawierać 

numer lub nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę jednostki i numer strony lub karty, 

a w przypadku akt metrykalnych i stanu cywilnego także rodzaj zdarzenia 

metrykalnego i numer aktu. W razie potrzeby w zamówieniu powinny zostać 

określone wymogi techniczne, według których zamówienie powinno zostać 

zrealizowane.”

5) § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Archiwum przystępuje do realizacji kwerendy po poinformowaniu Zamawiającego o 

odpłatnym charakterze usługi, wysokości opłat i przewidywanej wysokości 

końcowego rachunku oraz po uzyskaniu jego akceptacji i wpłaceniu przez niego 

zaliczki w wysokości 25% przewidywanej końcowej należności, ale nie mniejszej niż 

kwota wynikająca z cennika za pierwsze 0,5 godziny kwerendy. Wpłacona kwota 

podlega rozliczeniu w rachunku końcowym. Nie wpłacenie zaliczki przez 

Zamawiającego jest traktowane jako rezygnacja z zamówienia usługi. Opłata za całość 

kwerendy jest pobierana niezależnie od wyniku poszukiwań.”

6)  W § 12 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„Należność za usługi przekazana w innej formie niż przelew bankowy lub 

bezpośrednia wpłata w kasie Archiwum będzie zwracana Zamawiającemu.”

§ 2

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 23/2019 Dyrektora Archiwum Państwowego w 

Katowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu i cennika za 

usługi świadczone w Archiwum Państwowym w Katowicach zostaje zastąpiony nowym 

załącznikiem nr 2, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.



§ 3

Sprawy wszczęte przed dniem wprowadzenia w życie niniejszego zarządzenia 

kontynuowane są zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wszczęcia sprawy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia.

Katowice, dnia 28 kwietnia 2020 r.
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