
Wyciąg z instrukcji archiwalnej 

 PTTK Oddział w Olkuszu im. Aleksandra Janowskiego 

z dnia 13 października 2020 r. 

Rozdział 3 

Udostępnianie 

§3 

1. Decyzję o udostępnieniu, a także wykorzystaniu w celach komercyjnych jak i 

niekomercyjnych materiałów archiwalnych osobom zewnętrznym w przypadku 

zbiorów §2 pkt. 1a podejmuje Kustosz, w przypadku zaś §2 pkt. 1b Prezes Oddziału.  

a. Decyzja podejmowana jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez 

osobę zainteresowaną (załącznik 3) 

2. Materiały zgromadzone w Archiwum udostępnianie są bez opłat zainteresowanym 

stronom do celów: naukowych, genealogicznych, dziennikarskich, wystawienniczych 

czy osobistych. 

3. Osoba zainteresowana umawia się z osobą odpowiedzialną za udostępnianie materiałów 

archiwalnych telefonicznie: 32 643 42 27, lub za pomocą poczty elektronicznej: 

archiwum.pttkolkusz@gmail.com.  

4. Użytkownicy, u których występują zewnętrzne objawy jakiejkolwiek infekcji 

wirusowej nie zostaną wpuszczeni na teren Archiwum. 

5. Po wejściu do budynku Archiwum użytkownicy są zobowiązani zdezynfekować dłonie 

w miejscu wskazanym przez pracownika Archiwum. 

6. Użytkownicy są zobowiązani na terenie Archiwum do zakrywania nosa i ust (maski, 

przyłbice, chusty). 

7. Liczba jednostek archiwalnych (pojedynczych teczek) udostępnianych w jednym dniu 

zależy od możliwości i dyspozycyjności zarówno osoby zainteresowanej jak i osoby 

odpowiedzialnej za udostępnianie zbiorów. 

8. Osoba zainteresowana korzysta z zasobu, nie ingerując w układ i treść jednostek 

archiwalnych, zachowując dbałość o ich stan fizyczny i bezpieczeństwo. 

9. Osobie zainteresowanej nie wolno: 

a. zmieniać porządku w układzie wykorzystywanych archiwaliów, 

b. zamieszczać jakichkolwiek notatek, uwag i znaków, 

c. sporządzać notatek na papierze położonym bezpośrednio na archiwaliach 
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d. W szczególnych przypadkach osoba odpowiedzialna może odmówić wydania 

materiałów ze względu na wrażliwość danych w nich zawartych, a także na ich 

zły stan fizyczny. 

10. Wynoszenie poza pomieszczenie pracowni naukowych Archiwum jednostek 

archiwalnych, ich reprodukcji i pomocy ewidencyjno-informacyjnych przez 

użytkowników jest zabronione pod rygorem zawieszenia, ograniczenia lub ostatecznie 

odmowy udostępniania archiwaliów do chwili ustania zagrożenia. 

11. Udostępnienie materiałów archiwalnych i reprodukcji uprawnia do nieodpłatnego 

wykonania ich kopii cyfrowych własnym sprzętem. 

12. W szczególnych przypadkach ze względu na stan zachowania materiałów lub ochronę 

danych osobowych, osoba odpowiedzialna może odmówić wydania zamówionych 

materiałów. 

13. W Archiwum prowadzona jest ewidencja użytkowników zasobu celem jego 

zabezpieczenia, a także dla potrzeb statystycznych. 

14. Użytkownicy Archiwum, którzy opublikują pracę na podstawie materiałów w nim 

zgromadzonych, zobowiązani są do przekazania jej w dowolnej formie do zbiorów 

Archiwum. Jest to warunkiem udostępnienia materiałów. 

15. Archiwum świadczy usługi reprograficzne, których szczegółowy cennik stanowi 

załącznik 4 do niniejszej Instrukcji.  

a. udostępnienie kopii cyfrowych materiałów w formie tradycyjnej jest zwolnione 

z opłaty, w przypadku kiedy zostały już utworzone kopie cyfrowe. 

b. w szczególnych przypadkach osoba odpowiedzialna może zwolnić 

wnioskodawcę od opłat. 

c. zapotrzebowanie na wykonanie usługi reprograficznej zainteresowany składa za 

pośrednictwem załącznika 5. 

16. Archiwum przeprowadza również kwerendy na zlecenie osób i podmiotów 

zewnętrznych. Pierwsze pół godziny kwerendy wykonywanej przez pracownika jest 

bezpłatne, powyżej tego czasu stawka wynosi 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

a. w szczególnych przypadkach osoba odpowiedzialna może zwolnić 

wnioskodawcę od opłat. 

 


