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PRZEDMOWA

Niniejszy cennik na rok 2020 zawiera aktualne dane dotyczące prenumeraty gazet  
i czasopism wydawanych w Polsce, w tym wydawnictw matematycznych. Na życzenie odbior-
ców dostarczamy także wydawnictwa periodyczne nie wymienione w niniejszym cenniku.

Ponadto Ars Polona dostarcza kompletne zestawy periodyków antykwarycznych 
oraz roczniki i pojedyncze numery wydawnictw z lat ubiegłych, które są jeszcze dostępne 
na rynku. 

W przypadku zainteresowania dostępem on-line do czasopism – szczegółowych in-

formacji udzielamy na zapytanie klienta.

Cennik ten składa się z trzech części:

część I  tytuły w układzie alfabetycznym;
część II klasyfikacja tematyczna przyjęta w części III;
część III spis tematyczny tytułów.

Poza tym przy każdym tytule podajemy: numer PL ISSN, częstotliwość ukazywania 
się, ceny prenumeraty rocznej lub tomu w EUR i koszty wysyłki.

Koszty wysyłki będą doliczone do ceny prenumeraty czasopisma według stawek 
podanych w cenniku odpowiednio do wybranego przez klienta sposobu dostawy (przesyłka 
ekonomiczna lub priorytetowa).
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• Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen w okresie ważności cennika bez wcześniejsze-

go powiadomienia.

• Ceny w złotych drukowane na czasopismach mają ważność wyłącznie na rynku we-

wnętrznym.

• Dostawa innych czasopism, przy których nie podano stawek opłat priorytetowych, może
być również realizowana tą drogą pod warunkiem dodatkowej opłaty odpowiadającej fak-

tycznie poniesionym kosztom.

• Dostawy realizowane są na ryzyko zamawiającego z wyjątkiem dostaw wysyłanych 

pocztą poleconą na specjalne życzenie odbiorcy i za dodatkową opłatą.

• Zamówienia na prenumeratę będą przyjmowane na okres roczny, czyli na rok kalenda-

rzowy lub „do odwołania”. Dla zabezpieczenia pełnej prenumeraty, zamówienia winny 
wpłynąć do naszej firmy nie później niż do dnia 10 miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie 
dostaw, a w przypadku zamówienia na cały rok kalendarzowy – do dnia 10 listopada. Po 
tym terminie nie gwarantujemy otrzymania wszystkich numerów w cenie cennikowej.

• Opóźnione zamówienia będziemy starali się realizować w miarę możliwości na-

bycia numerów.

• Ceny zaległych roczników czy zeszytów mogą być niekiedy wyższe od cen obowiązują-

cych w prenumeracie, gdy zamówione czasopisma będą osiągalne tylko po cenach antykwa-

rycznych.

• Nie przyjmujemy zamówień na wsteczne prenumeraty gazet, tygodników i dwutygodni-
ków popularnych.

• Wszelkie reklamacje dotyczące niedostarczenia czasopism, uszkodzeń lub braków w do-

stawach winny być zgłoszone możliwie jak najwcześniej po stwierdzeniu braku, nie później 
jednak niż w ciągu 3 miesięcy, licząc od daty otrzymania następnego kolejnego numeru.

• Anulowanie zamówienia w toku jego realizacji może być przyjęte pod warunkiem uzy-

skania zgody wydawcy.
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FOREWORD

The general price-list for 2020 contains up-to date information on subscription of 
newspapers and periodicals printed in Poland, including mathematical journals. We can also 
supply, on request, other periodicals not listed in our catalogue. Furthermore, our offer inc-

ludes delivery of complete series of out-of-print periodicals, volumes and single back issues 
of periodicals still available on the market. Detailed information regarding the on-line access 
to magazines on client’s request.

The priced catalogue consists of three parts:

part I an alphabetical list of all titles;
part II description of thematic classification used in part III;
part III thematic index of titles.

Furthermore, the catalogue provides additional information with each title – it’s  
PL ISSN (Polish Standards) number, frequency of publication, annual subscription price 

or single volume price in EUR, postage costs.
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• We reserve the right to change listed prices without previous notice.

• The cover prices of periodicals in zlotys (PLN) are valid in Poland only.

• Airmail delivery of periodicals with no prioritaire rate quotations is also possible, provided 
that the subscriber pays an additional fee covering all real costs incurred.

• Deliveries are sent at the subscriber’s risk, with the exception of registered mail deli-

veries on special request with additional costs.

• As a rule we accept subscriptions orders for a period of one year, preferably a calendar 
year, or “until further notice”. To ensure proper fulfilment of your subscription order we 
should receive it no later than on the 10th day of the month preceding the beginning of the 
subscription period or, in the case of a calendar year subscription, by the 10th of Novem-

ber. After this date we do not quarantee neither the complete of issues nor the price given 
in the price-list.

• We will endeavour to fulfil orders arriving late, subject to availability of copies.

• Prices of archival volumes and single back issues available only on the second-hand mar-
ket may sometimes be higher than the printed subscription prices.

• We do not accept orders for back issues of dailies, weeklies or popular magazines with two 
editions per month.

• In case of non-delivery, damage or defects, please let us know as soon as possible, but 

no later than within three months of receiving your next issue.

• Cancellation of any order before the end of the subscription period is subject to the publi-
sher’s consent.


