
 

 

 

 

 

Cennik przeprowadzania kwerend i udostępniania cyfrowych wizerunków 

obiektów ze zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie 

 

 

I. Kwerendy 

 

Wyniki kwerend w tym zestawienia wizerunków obiektów udostęp-

niane są  nieodpłatnie, jeśli czas niezbędny do wykonania kwerendy 

przez pracownika Muzeum nie przekroczy 1 godziny.  

 

Za wykonanie kwerendy wykraczającej poza 1 godzinę pracy pracow-

nika Muzeum, pobierana jest opłata w wysokości 86 zł brutto (słownie: 

osiemdziesiąt sześć złotych) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 

pracy. 

 

 

II. Udostępnianie cyfrowych wizerunków obiektów dla celów niekomer-

cyjnych o charakterze badawczym, naukowym, edukacyjnym: 

Udostępnianie cyfrowych wizerunków obiektów dla celów niekomercyj-

nych o charakterze badawczym, naukowym, edukacyjnym następuje 

nieodpłatnie jeśli wniosek obejmuje nie więcej niż 3 cyfrowe wizerunki.  



 

W przypadku wniosków obejmujących większą ilość wizerunków, po-

bierana jest opłata w wysokości 5 zł. brutto za każde kolejne zdjęcie. 

W przypadku nietypowych zamówień, wymagających poniesienia 

przez Muzeum dodatkowym kosztów lub większego zaangażowania 

zespołu pracowników, pobierana jest opłata uwzględniająca koszt lub 

czas przygotowania i przekazania wizerunków. Opłata ta obliczana jest 

indywidualnie. 

 

Jako cele niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym, eduka-

cyjnym uznaje się w szczególności:  

- prace naukowo-badawcze w tym: publikacje o nakładzie do 500 

egzemplarzy lub przeznaczone do udostępniania online, prace licen-

cjackie, magisterskie, doktorskie, prezentacje konferencyjne itp.,  

- prywatne studia,  

- recenzje, krytyka artystyczna,  

- niekomercyjne strony internetowe, blogi o charakterze naukowym, 

popularnonaukowym, edukacyjnym itp., 

- działania edukacyjne w tym prezentacje, prace uczniów i studen-

tów, publikacje                       i materiały udostępniane nieodpłatnie, 

- niekomercyjne eksponowanie w ramach działalności kulturalnej 

przez muzea krajowe oraz, pod warunkiem wzajemności, między 

muzeami z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Euro-

pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym. 



 

III. Udostępnianie cyfrowych wizerunków obiektów  dla celów komercyj-

nych oraz innych, nie wymienionych powyżej: 

 

Opłata za udostępnienie wynosi 118 zł. (brutto) za każdy wizerunek, 

niezależnie od sposobu udostępnienia.  

 

IV. W uzasadnionych przypadkach, na wyraźną i umotywowaną prośbę 

Wnioskodawcy, Dyrektor Muzeum może obniżyć wysokość lub zwolnić 

z opłat. 

 


