
USŁUGI ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO MUZEALIÓW, KOMERCYJNĄ SPRZEDAŻĄ PRAW 
ZWIĄZANYCH Z PREPRODUKOWANIEM MUZEALIÓW ORAZ ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH I 

ARCHIWALNYCH MUZEUM OKRĘGOWEGO W LESZNIE. 

A. Muzeum Okręgowe w Lesznie umożliwia zakup zamówionych odbitek z 
negatywów archiwalnych, odpłatne wykonanie zamówionych ujęć, zakup skanów, 
wydruku skanów lub fotografii cyfrowej, kopii cyfrowych obiektu ze 
zdigitalizowanego zasobu Muzeum Okręgowego w Lesznie. Zakup wymaga 
złożenia pisemnego zamówienia. Oferta skierowana jest do osób motywujących 
cel nabycia odbitki jako prywatny, naukowy oraz komercyjny. 

Tabela opłat na zakup odbitek z negatywów archiwalnych

rodzaj usługi 10x15 13x18 18x24 24x30 30x40 negatyw
wcena podstawowa /do użytku 

prywatnego
8 zł 10 zł 15 zł 30 zł 40 zł 20 zł

cel naukowy   

  upowszechnieniowych

7 zł 9 zł 13 zł 25 zł 35 zł 8 zł
cel komercyjny 25 zł 30 zł 45 zł 60 zł 80 zł 40 zł
Cena wykonania zamówionego ujęcia:

od 50 zł do 300 zł

Cena skanowania do formatu A3 - cena za jeden skan (cel podstawowy / naukowy): 

150 dpi – 4 zł / 2 zł, (łączna cena minimalna - 20 zł / 10 zł)

300 dpi – 8 zł / 4 zł, (łączna cena minimalna – 24 zł / 12 zł)

600 dpi – 30 zł

Cena kopii cyfrowej obiektu cyfrowego ze zdigitalizowanego zasobu Muzeum Okręgowego w 
Lesznie: 

Format zapisu JPG – 2 zł

Format zapisu TIFF – 3 zł

Cena wydruku skanu lub fotografii cyfrowej - format A4 (cel podstawowy / naukowy): 

kolorowy – 4 zł / 2 zł; czarno-biały – 2 zł / 1 zł

Cena nośnika (płyta CD, DVD, dyskietka), jeżeli zleceniodawca nie dostarczy własnego: 

1 nośnik - 2 zł

1. Stawki naukowe w tabeli cen przysługują pracownikom naukowym, studentom,
nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz pracownikom 
muzeów i archiwów państwowych, gdy wykonywane zlecenia realizowane są na 
udokumentowane potrzeby prac badawczych i działań edukacyjnych. Przez pracownika 
naukowego rozumie się absolwenta wyższej uczelni, który w zgłoszeniu użytkownika lub w 
zamówieniu usługi zadeklarował cel naukowy i podał temat pracy. Przez udokumentowany cel 
badawczy i edukacyjny rozumie się potwierdzenie/dokument przedłożony przez uprawnioną 
osobę i podpisany przez kierującego placówką badawczą, szkołą lub inny podmiot. 

2. Przez cel komercyjny rozumie się działalność zarobkową na rzecz osób trzecich – także bez 
zlecenia (z wyjątkiem reprodukcji zamawianych przez pełnomocników w postępowaniu 
administracyjnym, sądowym lub prowadzonym przez inny organ orzekający). Zakup 
materiałów na cele komercyjne wiąże się z podpisaniem odrębnej umowy określającej zasady 
wykorzystania materiałów w obrocie gospodarczym. 



3. Przez wykorzystanie na użytek prywatny rozumie się wykorzystywanie materiałów dla 
celów, które nie służą bezpośrednio, ani pośrednio osiąganiu zysku lub pozyskiwaniu środków 
finansowych. Użycie prywatne nie odnosi się do podmiotów posiadających osobowość prawną. 
W stosunku do nich obowiązują stawki naukowe lub komercyjne. W przypadku łącznego 
występowania celów przyznawana będzie kwalifikacja komercyjna.

4. Ceny skanów niestandardowych powyżej formatu A3, w tym dokumenty takie, jak mapy, 
plany itp., ustalane są indywidualnie z Dyrektorem Muzeum. Ceny podstawowe za usługi 
skanowania mogą być wówczas podwyższone do 300% ze względu na reprodukcję 
materiałów wymagających specjalnego przygotowania lub zabiegów konserwatorskich, 
oprawnych oraz zamówień wymagających wielokrotnej zmiany ustawień parametrów urządzeń 
kopiujących i utrudnień technicznych związanych z wykonaniem usługi.

5. W przypadku wysyłki drogą pocztową nośnika z zamówionym materiałem cyfrowym do kwoty 
należności dolicza się opłaty pocztowo-bankowe poniesione przez Muzeum Okręgowe w 
Lesznie.

6. W przypadku usług wykonywanych za granicę Polski obowiązuje cena wyrażona w euro 
według kursu NBP z dnia realizacji zamówienia. 

7. Muzeum zastrzega sobie prawo do odrębnych ustaleń w przypadku niestandardowych 
zamówień, gdy publikacja/licencja mieści się w interesie promocji Muzeum  i  popularyzowania 
jego zbiorów lub w przypadku, gdy wkład Muzeum w dany projekt może być jego wkładem 
rzeczowym w postaci np. materiału fotograficznego. Jedynie w zakresie obowiązywania prawa 
prasowego i zapewnienia dostępu mediów do informacji Muzeum w pełni nie pobiera opłat od 
uprawnionych podmiotów. W każdym innym przypadku podmioty te obowiązują przepisy 
prawa autorskiego i konieczność przyjęcia określonych umów związanych z komercyjnym 
wykorzystywaniem utworów opracowanych przez Muzeum oraz reprodukowania muzealiów i 
zasobów stanowiących własność Muzeum. 

B. Opłaty za udzielenie licencji na prawo do jednokrotnego wykorzystania fotografii 
w publikacji: 

1. Publikacja książkowa, broszurowa, katalogowa od 50 – 500 zł (brutto) 
2. Publikacja w czasopiśmie od 50 – 200 zł (brutto) 
3. Pocztówki od 50 – 100 zł (brutto) 
4. Kalendarze od 50 – 500 zł (brutto) 
5. Plakaty od 200 – 1000 zł (brutto) 

C. Opłaty za usługę kserokopii: 
1. Opłaty za kserokopie materiałów bibliotecznych i archiwalnych:

a) Cena podstawowa do użytku prywatnego: format A4 0,40 zł (brutto), format A3 0,60 zł 
(brutto),

b) Cena ulgowa do użytku naukowego: format A4 0,20 zł (brutto), format A3 0,30 zł 
(brutto).

2. Opłaty za kserokopie materiałów archiwalnych sprzed 1901 roku:
a) Cena podstawowa do użytku prywatnego: format A4 2 zł (brutto), format A3 4 zł (brutto),
b) Cena ulgowa do użytku naukowego: format A4 1 zł (brutto), format A3 2 zł (brutto).

3. W przypadku kopii dwustronnych, stawką naliczeniową jest koszt 2 stron.
8. Kserokopie wykonuje się wyłącznie z publikacji, w przypadku których nie istnieje zagrożenie 

ich uszkodzenia lub naświetlenia. Wykonywanie kserokopii poza Muzeum nie jest dozwolone. 


