
Załącznik nr 1  do regulaminu świadczenia usług firmy “ARCHUS” Sp. z o.o. Katowice
ul. Józefowska 5,  40-144 Katowice

CENNIK DOT. WYSOKOŚCI POBIERANYCH OPŁAT ZA SPORZĄDZENIE KOPII Z
DOKUMENTACJI O CZASOWYM OKRESIE PRZECHOWYWANIA  I

DOKUMENTACJI OSOBOWO PŁACOWEJ

LP RODZAJ KOPII WYSOKOŚĆ
OPŁATY

Dokumentacja osobowo - płacowa

1. Za sporządzenie kopii „Świadectwa pracy” 17,00 zł

2 Za sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy 
dokumentu z zakresu pracy, w tym potwierdzającego wysokość wynagrodzenia 

4,00 zł

3. Za sporządzenie kopii każdej kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy 
płac

4,00 zł

4. Za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę 35,00 zł

5. Za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku 
pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą 
rozpoczętą stronę

8,00 zł

6. Za sporządzenia odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za 
każdą pozycję zestawienia  /kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za 
krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku wynagrodzenia/ za każdą 
rozpoczętą stronę

4,00 zł

Wysokość opłat jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 roku Dz.U.z 
2005.Nr 28 poz240   
Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekraczać kwoty 200,00 zł
Wyszczególnione kwoty są kwotami brutto.

Opłaty za wydanie pozostałej dokumentacji

7. Za sporządzenie kopii uwierzytelnionej - dokumentacji innej niż wymieniona w 
punktach od 1 do 5 – za każdą stronę formatu A3

4,00 zł

8. Za sporządzenie kopii uwierzytelnionej dokumentacji do celów urzędowych z 
dokumentacji medycznej  - za każdą stronę formatu A4

0,50 zł

9. Kwerenda
Na podstawie posiadanej dokumentacji na życzenie właściciela dokumentacji , 
Syndyka Masy upadłości   lub innej upoważnionej do tego instytucji ,wypożyczamy 
lub sporządzamy odpisy lub uwierzytelnione kserokopie z dokumentacji 
przechowywanej w naszym archiwum. Kwerenda za godzinę wykonywanych   przez 
pracownika   czynności – wynosi: 80,00 zł

80,00/h

Do ostatecznej kwoty za wykonaną usługę doliczana jest opłata pocztowa /za tzw. przesyłkę pobraniową/    w 
wysokości: 12,00 zł 


