
I. Wizerunki cyfrowe muzealiów nieobjęte prawami autorskimi – tzw. domena publiczna

Zamawiający zobowiązuje się do zamieszczenia w publikacji pod fotografią informacji, że obiekt pochodzi
ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Stawki opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego, niezależnie od celu
udostępnienia przygotowane w wysokiej rozdzielczości:

15 zł/ 1 szt. – koszt udostępnienia wizerunku jpg

45 zł/ 1 szt. – koszt koszt udostępnienia wizerunku tiff lub nagrania dźwiękowego

15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

Skany dokumentacji archiwalnej (m.in. teczki artystów,
dokumentacja wystaw z biblioteki MOB)

JPG – 5 zł/strona

Muzeum nie udostępnia ww. dokumentacji w wersji papierowej!

15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

* Koszty związane z przygotowaniem i wysyłką przesyłki pocztowej. W przypadku realizacji usługi za
granicę Rzeczpospolitej Polskiej koszty związane z realizacją zlecenia będą określane indywidualnie w
oparciu o cenniki międzynarodowe firm świadczących usługi pocztowe.

II. Wizerunki cyfrowe muzealiów z autorskimi prawami majątkowymi, fotografie ekspozycji i
przestrzeni zewnętrznych

Udostępnienie wizerunków następuje na mocy odpłatnej, niewyłącznej umowy licencyjnej z prawem do
jednorazowej publikacji.
Stawki opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego, cel naukowy, edukacyjny,
badawczy:

15 zł/1 szt. – JPG

45 zł/1 szt. – koszt udostępnienia wizerunku tiff

15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

Skany dokumentacji archiwalnej (m.in. teczki artystów, dokumentacja
wystaw z biblioteki MOB)

JPG – 5 zł/strona

Muzeum nie udostępnia ww. dokumentacji w wersji papierowej!

15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

* Koszty związane z przygotowaniem i wysyłką przesyłki pocztowej. W przypadku realizacji usługi za



granicę Rzeczpospolitej Polskiej koszty związane z realizacją zlecenia będą określane indywidualnie w
oparciu o cenniki międzynarodowe firm świadczących usługi pocztowe.

Stawki opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego, cel komercyjny, inny:

30 zł/1 szt. – JPG

90 zł/1 szt. – koszt udostępnienia wizerunku tiff

15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

Skany dokumentacji archiwalnej (m.in. teczki artystów, dokumentacja
wystaw z biblioteki MOB)

JPG – 10 zł/strona

Muzeum nie udostępnia ww. dokumentacji w wersji papierowej!

15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

* Koszty związane z przygotowaniem i wysyłką przesyłki pocztowej. W przypadku realizacji usługi za
granicę Rzeczpospolitej Polskiej koszty związane z realizacją zlecenia będą określane indywidualnie w
oparciu o cenniki międzynarodowe firm świadczących usługi pocztowe.

I. Digital images of museum items not covered by copyright – the so-called public domain

The Ordering Party undertakes to place in the publication under the photograph information that the
object comes from the collection of the Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz.
Rates of charges for the provision or transfer of public sector information, irrespective of the purpose of
the provision, prepared in high resolution:

15 PLN / 1 pc. – the cost of providing an image (jpg)

45 PLN / 1 pc. – the cost of digitising an item (tiff) or sound recording

15 PLN fixed cost related to execution of an order*

Scans of archival documentation (e.g. artists' portfolios, exhibition
documentation from the MOB library)

JPG - 5 PLN /
page

The Museum does not make the above documentation available as a hard copy!

15 PLN fixed cost related to execution of an order*

* Costs related to the preparation and sending of the postal item. In the case of services provided
outside of the Republic of Poland, costs related to the execution of the order will be determined
individually, based on international price lists of companies providing postal services.



II. Digital images of museum objects with copyrights, photographs of exhibitions and outdoor
spaces

The images are rendered available under a paid, non-exclusive licence agreement with the right to
one-off publication.
Fee rates for sharing or transferring public sector information, scientific, educational, research purpose:

PHOTO JPG - 15 PLN / 1 pc.

TIFF - 45 PLN / 1 pc.

15 PLN fixed cost related to execution of an order*

Scans of archival documentation (e.g. artists' portfolios, exhibition
documentation from the MOB library)

JPG - 5 PLN /
page

The Museum does not make the above documentation available as a hard copy!

15 PLN fixed cost related to execution of an order*

* Costs related to the preparation and sending of the postal item. In the case of services provided
outside of the Republic of Poland, costs related to the execution of the order will be determined
individually, based on international price lists of companies providing postal services.

Fee rates for sharing or transferring public sector information, commercial purpose, other:

PHOTO JPG - 30 PLN / 1 pc.

TIFF - 90 PLN / 1 pc.

15 PLN fixed cost related to execution of an order*

Scans of archival documentation (e.g. artists' portfolios, exhibition
documentation from the MOB library)

JPG - 10 PLN /
page

The Museum does not make the above documentation available as a hard copy!

15 PLN fixed cost related to execution of an order*

* Costs related to the preparation and sending of the postal item. In the case of services provided
outside of the Republic of Poland, costs related to the execution of the order will be determined
individually, based on international price lists of companies providing postal services.


