
 

Cennik usług fotograficznych oraz opłat za udzielanie licencji 

Część A) 

Cennik usług fotograficznych 

L.p. Rodzaj usługi Cena netto 

1. Skany transparentne 35,00 zł/sztuka 

2. Skany refleksyjne 20,00 zł/sztuka 

3. Zdjęcie jednego  obiektu wykonane techniką cyfrową,  

o niskiej rozdzielczości 

10,00 zł /sztuka 

4. Zdjęcie katalogowe jednego  obiektu muzealnego do 5 sztuk :  200,00 zł/sztuka 

pow. 5 sztuk: 170,00 zł /sztuka 
 

Część B) 

Cennik  opłat za udzielenie licencji na wykorzystanie obiektu muzealnego MHK 

L.p. Rodzaj licencji Cena netto 

1. Publikacja wizerunku obiektu muzealnego w 

wydawnictwach  

80,00 zł – 200 zł / obiekt  

– w zależności od nakładu 

wydawnictwa oraz rodzaju 

obiektu muzealnego  

2. Wykorzystanie  obiektu muzealnego w prezentacji 

telewizyjnej, radiowej lub filmowej nie mającej charakteru 

reklamy 

200,00 zł/obiekt 

3. Wykorzystanie  obiektu muzealnego  w sieciach 

informatycznych o charakterze komercyjnym 

100,00 zł – 250,00 zł/obiekt  

– w zależności od długości 

okresu, na który udzielono 

licencji 

4. Wykorzystanie  obiektu muzealnego w reklamie 150,00 zł – 1000,00 zł /obiekt –

w zależności od rodzaju obiektu 

5. Wykorzystanie  obiektu muzealnego w trakcie prezentacji, 

pokazów i konferencji o charakterze naukowo-badawczym 

10,00 zł/obiekt 

 

Część C) 

Cennik opłat za udzielenie licencji na filmowanie/ fotografowanie wnętrz muzealnych 

L.p. Rodzaj lub czas filmowania/fotografowania Cena netto 

1. Ogólne ujęcie wnętrz muzealnych 100,00 zł 

2. Pierwsza rozpoczęta godzina filmowania/fotografowania 200,00 zł/godz. 

3. Druga i każda kolejna rozpoczęta godzina 

filmowania/fotografowania 

150,00 zł/godz. 

 

Część D) 

Opłata za przeprowadzenie kwerendy w zbiorach/zasobach muzealnych przez pracowników MHK 

L.p. Rodzaj Cena netto 

1. Kwerenda  30,00 zł za każde rozpoczęte 

0,5 godz. kwerendy,  

z zastrzeżeniem, że pierwsze 

0.5 godz. kwerendy jest 

nieodpłatne 



Zniżki 

1. Od cen ustalonych w  Cenniku usług fotograficznych może zostać udzielona zniżka 

w wysokości 50% dla pracowników naukowych i studentów, na potrzeby reprodukcji 

w pracach licencjackich, magisterskich, doktorskich, itp. 

2. Od cen ustalonych w Cenniku może zostać udzielona zniżka w wysokości 50% dla 

wydawnictw naukowych, niekomercyjnych (nakład do 1000 sztuk). Zniżka dotyczy skanów 

i fotografii cyfrowych, z wyjątkiem najniższej rozdzielczości. 

3. W szczególnych przypadkach,  dla wydawnictw naukowych realizowanych przez instytucje 

współpracujące z MHK, może zostać udzielona zniżka w wysokości do 75% od  cen ustalonych 

w Cenniku na wykorzystanie zdjęć katalogowych obiektów muzealnych. 

4. W przypadku zamawiania licencji dotyczących wykorzystania jednorazowo co najmniej 10 

obiektów muzealnych – zamawiającym może zostać udzielona zniżka do 50% od cen 

ustalonych w Cenniku. 

 

Zwolnienia z opłat 

1. Z opłat za udostępnienie (licencję) obiektów muzealnych do celów badawczych, 

dydaktycznych i wystawienniczych zwolnione są muzea oraz osoby przygotowujące prace 

licencjackie, magisterskie i doktorskie (tylko dla potrzeb tych prac). 

2. Nie pobiera się opłat za filmowanie dla potrzeb informacyjno-promocyjnych MHK. 

 

Postanowienia szczególne 

1. Ceny ustalone w Cenniku mogą zostać  podwyższone w szczególnych sytuacjach do 200% - ze 

względu na reprodukowanie eksponatów lub kopiowanie materiałów wymagających 

uprzednich zabiegów konserwatorskich, intensywnie wykorzystywanych, wielkoformatowych 

oraz zamówień wymagających wielokrotnej zmiany ustawień parametrów urządzeń 

kopiujących. 

2. Reprodukowanie obiektów własnym sprzętem zamawiającego wymaga każdorazowej zgody 

Dyrektora MHK i jest dopuszczalne w szczególności w przypadku, gdy realizacja zamówienia 

zgodnie z uzasadnionymi wymogami technicznymi nie może zostać przeprowadzona przez 

MHK. 

3. Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów nie wykonuje się niektórych usług dotyczących 

określonych eksponatów oraz materiałów archiwalnych. Decyzje o tym, jakie reprodukcje 

można wykonać z danego materiału podejmują osoby odpowiedzialne za zbiory 

w porozumieniu z Głównym Konserwatorem. 

 

Decyzje w sprawie opłat 

Decyzje w sprawie zniżek, zwolnienia z opłat lub ich podwyższenia podejmuje Dyrektor MHK,  

który może delegować powyższe uprawnienie na innych pracowników MHK.  

 


