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ZARZĄDZENIE Nr 2/08/2021 

Dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław we Wrocławiu 

z dnia 19.08.2021 roku 

w sprawie ustalenia kosztów oraz zasad udzielania licencji w przypadku komercyjnego 

wykorzystywania utrwalonych cyfrowo wizerunków muzealiów z kolekcji Muzeum 

Współczesnego Wrocław  

 

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 5 Statutu Muzeum Współczesnego Wrocław (w organizacji) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Cyfrowe wizerunki muzealiów udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku, 

skierowanego do Dyrektora Muzeum na adres: mww@muzeumwspolczesne.pl lub pocztą 

na adres: Muzeum Współczesne Wrocław, plac Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław, który 

powinien zawierać:  

- imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy, e-mail, NIP w przypadku osób 

prawnych 

- rodzaj, nazwa dzieła: autor, tytuł, rok, nr inwentarzowy obiektu 

- sposób wykorzystania wizerunku, cel udostępnienia. 

2. Rozpatrzenie wniosku następuje nie później niż w terminie do 14 dni od daty jego 

otrzymania. 

3. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust. 2 

powyżej, Muzeum niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę o najbliższym możliwym 

terminie rozpoznania wniosku. 

4. Prawo do udostępniania reprodukcji zbiorów podlega ograniczeniu w przypadkach 

wskazanych w art. 6 Ustawy z dn. 25.02.2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji 

sektora publicznego, w szczególności: 

a. znajdujących się w posiadaniu Muzeum na podstawie umowy depozytu, użyczenia 

itp., a wnioskujący nie uzyskał pisemnej zgody właścicieli;  

b. do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 

1191 ze zm.) podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub 

przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym niż podmioty 

zobowiązane; 

c. będących w posiadaniu Muzeum, gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw 

majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż Muzeum, a czas 

trwania tych praw nie wygasł. 

5. W przypadku niestandardowych zamówień ceny usług mogą być ustalane indywidualnie.  

6. Pracownicy naukowi, studenci, nauczyciele, pracownicy muzeów i archiwów 

państwowych prowadzący udokumentowane badania naukowe lub zajęcia edukacyjne 

otrzymują 50% zniżki, mogą również wystąpić do Dyrektora Muzeum o całkowite 

zwolnienie (tylko w przypadku wykorzystania w publikacji naukowej/niekomercyjnej). 
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W celu udokumentowania niezbędny jest dokument podpisany przez kierującego 

placówką naukową, badawczą lub edukacyjną.  

7. Fotografowanie na użytek własny oznacza, że reprodukcje będą wykorzystywane do 

celów, które w żaden sposób nie służą osiąganiu zysku lub innych środków finansowych.  

8. Dyrektor Muzeum może odmówić zgody na wykonanie odwzorowania obiektu ze 

względu na zły stan zachowania obiektu lub przeciwwskazania konserwatorskie,  

9. W przypadku wykorzystania wizerunku obiektu muzealnego w publikacji, filmie, 

Internecie, na ekspozycji  itp., zamawiający zobowiązany  do umieszczenie informacji o 

właścicielu (Muzeum Współczesne Wrocław) i autorze fotografii oraz spełnienia innych 

warunków zawartych w odrębnej umowie.   

10. Zamawiający wykorzystując wizerunku obiektów ze zbiorów Muzeum Współczesnego 

Wrocław zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa 

autorskiego. 

11. Dyrektor Muzeum może zwolnić z opłat instytucję, osobę prawną i fizyczną w ramach 

realizowania wspólnego projektu lub realizacji zlecenia dla Muzeum.  

12. Muzeum zastrzega sobie prawo do odrębnych ustaleń w przypadku niestandardowych 

zamówień, zwłaszcza w przypadku, równoczesnej promocji Muzeum i popularyzacji jego 

zbiorów. 

§ 2 

[Cennik] 

 
1. Cyfrowa reprodukcja obiektu muzealnego, bez prawa do publikacji: Cena  

(netto + 23% VAT) 

1. obiekty przestrzenne obiekty dwuwymiarowe 50 zł (za jedno ujęcie) 

2. budynek Muzeum, sale i ekspozycje muzealne  30 zł (za jedno ujęcie) 

 

2. Opłaty za jednorazowe wykorzystanie fotografii cyfrowej lub skanu w publikacji: Cena  

(netto + 23% VAT) 

1. publikacje naukowe, edukacyjne i popularnonaukowe, wystawy edukacyjne itp. 150 zł  

2. pozostałe publikacje, komercyjne, reklamowe, wystawy, itp.  200 zł 

3. Internet, w tym udostępnienie komercyjne: cena uzależniona od rodzaju informacji 

(turystyczna, reklamowa itp.) 

cena umowna: od 50 do 

150 zł 

4.  Inne cena umowna 

 

3. Fotografowanie/filmowanie obiektu muzealnego przez osoby z zewnątrz: Cena 

(netto + 23% VAT) 

1. Profesjonalne fotografowanie/filmowanie obiektów muzealnych dla celów komercyjnych 150 zł/1 obiekt 

2. Profesjonalne fotografowanie/filmowanie sal muzealnych i ekspozycji (ujęcia ogólne sal), 

budynków muzealnych dla celów komercyjnych, filmu dokumentalnego lub fabularnego 

 

cena umowna 

 

§ 3 

1. Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Muzeum wskazany na wystawionej fakturze. 

2. Udostępnienie wizerunku obiektu odbywa się drogą elektroniczną po zaksięgowaniu wpłaty.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 


