Cennik usług/ Price List

Kwerenda archiwalna w Instytucie
On site research
Instytut pobiera za korzystanie z Archiwum dzienną opłatę administracyjną w wysokości £15.00.
Archive administrative and handling fee £15.00 per day.
Istnieje możliwość zamówienia odpłatnej tematycznej kwerendy przeprowadzonej przez specjalistę (ceny
poniżej).
In addition, we offer paid search service (see charges below).

Kwerenda przeprowadzona przez pracownika Instytutu/search service
Description
Pierwsza godzina (opłata minimalna)
First Hour (minimum charge)
Każda kolejna rozpoczęta godzina
Every next commenced hour

Price
£30
£15

Opłata minimalna wynosi £30
All above prices subject to a minimum charge of £30
Instytut nie może udzielić gwarancji, że przeprowadzona kwerenda da pozytywny rezultat, ale zobowiązuje się do
udzielenia informacji o prawdopodobieństwie powodzenia kwerendy.
The Institute does not guarantee positive search results. However, a customer will be informed beforehand about
likehood of finding the requested material.
Cena kwerendy nie obejmuje opłat związanych z prawami autorskimi i opłaty za kopiowanie materiałów.
The search fee does not include any reproduction or copyright fees that may apply.
Instytut nie będzie podejmował działań wymagających dodatkowych opłat bez uprzedniej konsultacji z kilentem.
Information will be provided prior to the implementation of any additional charges.

Kopiowanie/reproduction (available methods)
No
1

Method of
Reproduction
Kserokopia – cena 1 za

Up to 200 pages

Over 200 pages

Admin Fee

£0.50

£0.45

n/a

£0.40

£0.35

n/a

£0.50

£0.45

£30 / ph

stronę dokumentu
Photocopying Prices
per 1 copy

2

Zdjęcia wykonane
aparatem klienta –
cena za stronę
archiwalnego dokumentu

Copying with digital
cameras (by users)
Prices per 1 physical
document page
photographed (not one
digital shot)

3

Kopiowanie
zeskanowanego
dokumentu – cena za
stronę dokumentu

Copying of prescanned material
Prices per 1 scanned
document page /
photograph
Skanowanie – cena za
stronę zeskanowanego
dokumentu

4

£1.00

£1.00

£30 / ph

Scanning (new)
Prices per 1 scanned
document page /
photograph

Powyższe ceny nie uwzględniają opłat związanych z prawami autorskimi oraz opłat za nośnik (CDRW, DVD etc.)
For all methods of reproduction, cost for copyrights transfer or cost of recording media (if applicable) are NOT
included.
Kopiowanie metodami opisanymi w punktach 1,3 i 4 może być wykonywane tylko przez pracowników Instytutu.
Reproduction using methods: 1, 3 & 4 to be performed ONLY by the Institute’s personnel.

Koszt nośników medialnych i druku/cost of recording media and printing
Description
Wydruk zeskanowanej strony w rozmiarze A4 (wyłącznie)
Print
Any scanned page in A4 size (ONLY)
CD, DVD…

Price
£ 5 / za stronę/ per 1 page
£3 /za płytę/ per 1 disc

Prawa autorskie/Copyrights
Obrazy z prawami do publikacji/ Images with Copyrights
Termin ‘obraz’ odnosi się do każdego obiektu, do którego Instytut posiada prawa autorskie, a który można zdygitalizować i
udostępnić w mediach. Obejmuje fotografie, dokumenty archiwalne, prasę, ulotki, plakaty oraz obiekty muzealne takie (np.odznaki,
mundury) etc.
The word “images” covers any type of physical object (copyrighted to the Institute) that can be digitised and presented in any type
of media to the public. Hence it includes: photographs, paper documents of any type, newspapers, journals, leaflets, posters, 3D
objects such as medals, orders, badges etc.

Książki i prasa/ books, journals and newspapers
Nakład/Print run
Up to 6000 (incl.)

Nakład/Print run
Over 6000

£55

£75

Fotografia na
obwolucie/Cover
Photograph
Podwójna
stawka/Twice
the standard rate

Użycie w
reklamie/Publicity
use
Dodatkowe 25%
stnadardowe
ceny lub ceny za
obwolute/Extra 25
% of the standard
(or cover) rate

Media elektroniczne (telewizja, Internet, DVD/Blu-Ray)/ Electronic media (TV broadcast, DVD, BluRay, Internet)
Opis/Description

Domena
internetowa

10 lat/10 years

Bezterminowo/Pe
rpetuity

£55

£75

£95

£70

£90

£110

Dodatkowe 25%
standardowej
ceny /Extra 25 %
of the standard
rate

£70

£90

£110

Dodatkowe 25%
standardowej
ceny /Extra 25 %
of the standard
rate

–

cena
za
wykorzystanie
1
obrazu
w jednej
domenie/One

domain
only

Użycie w
reklamiePublicity
use
Dodatkowe 25%
standardowej
ceny/Extra 25 %
of the standard
rate

5 lat/5 years

name

Prices per 1 image
used / per 1 domain

Transmisja
telewizyjna
cena

–

za
wykorzystanie
1
obrazu/Television

broadcast
Prices per 1 image
used
DVD i BL cena za
wykorzystanie
1
obrazu/ DVD & BL

production
Prices per 1 image
used

Reklama outdorowa/outdoors advertising
Opis/Description

Do 31 dni/31 days
or less

Outdoor
advertising

70

Więcej niz rok/More
than
1 year
110

Od 31 dni do
roku/31 days
to 1 year
90

Prices per 1 image
used

Prawa do wszystkich mediów/all media buyout
Opis/Description

5 lat/5 years

10 lat/10 years

Jeden project –

£250

£300

cena
wykorzystanie
obrazu/One

Bezterminowo/Per
petuity
£350

za
1

project only
Prices per 1 image
used

Wystawy/Exhibitions

Warunki każdorazowo dla poszczególnych projektów. Prosimy o kontakt.
Terms negotiable depending on project. Please enquire.

