Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 38 /2016 z dnia 5.XII. 2016
Cenniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Zasady usług, opłat i udostępniania wizerunków eksponatów
ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
1.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu udostępnia wizerunki eksponatów ze swoich zbiorów oraz

fotografii archiwalnych (w tym nie będących eksponatami), każdorazowo na podstawie pisemnej
prośby skierowanej na ręce dyrektora Muzeum pocztą tradycyjną lub e-mailem na adres:
sekretariat@muzeum.bytom.pl).
2.

Prośba o udostępnienie musi zawierać co najmniej:

2.1. W przypadku:
A. osoby prawnej:
1. pełną nazwę osoby prawnej,
2. dane adresowe,
3. NIP, REGON, KRS, RIK (w przypadku instytucji kultury),
4. imiona i nazwiska osób reprezentujących instytucję (mogących składać w imieniu osoby prawnej
oświadczenia woli),
5. nazwisko osoby kontaktowej wraz z jej numerem telefonu, i/lub adresem e-mail.
B. osoby fizycznej:
imię i nazwisko,
dane adresowe,
PESEL,
nr i serię dowodu tożsamości,
kontaktowy numer telefonu, i/lub adres e-mail;
2.2. dane fotografii nie będących eksponatami, eksponatu (eksponatów), którego fotografia jest
zamawiana – autor, tytuł, nr inwentarza (dane te można uzyskać w działach merytorycznych).
2.3. dokładne określenie celu udostępnienia i wykorzystania wizerunku eksponatu, lub fotografii nie
będącej eksponatem (np. publikacja o wskazanym nakładzie, badania naukowe, reklama).
3. W przypadku konieczności przeprowadzenia kwerendy przez pracownika merytorycznego zlecający
zostanie obciążony kosztami przeprowadzenia takiej kwerendy;
4. Udostępnienie odbywa się w każdym przypadku na mocy umowy licencyjnej zawartej z
podmiotem, który zwrócił się z prośbą i na warunkach określonych w tejże umowie.
5. Ceny i warunki szczególne udostępnienia (wszystkie podawane ceny są cenami brutto)
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5.1. Udostępnienie wizerunku eksponatu, zdjęcia archiwalnego nie będącego eksponatem dla
celów naukowych (praca magisterska, praca doktorska, inne prace naukowe) następuje na mocy
bezpłatnej umowy licencyjnej z prawem do jednokrotnego wykorzystania wizerunku eksponatu.
Licencjobiorca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wykonania fotografii.
Wizerunek obiektu przekazywany jest zawsze w formie zapisu cyfrowego.
Konieczne jest dołączenie do prośby zaświadczenia/referencji instytucji promującej daną pracę.
5.2. Udostępnienie wizerunku eksponatu, zdjęcia archiwalnego nie będącego eksponatem dla
celów komercyjnych lub kolekcjonerskich (publikacja, reklama, inne wykorzystanie komercyjne)
następuje na mocy:
odpłatnej umowy licencyjnej z prawem do jednorazowego wykorzystania wizerunku
eksponatu lub fotografii nie będącej eksponatem, w formie druku.
W umowie licencyjnej nieodpłatnej będzie zawarty koszt opracowania udostępnianego materiału.
Za cel komercyjny rozumie się działalność zarobkową na rzecz osób trzecich - także bez zlecenia
(z wyjątkiem reprodukcji zamawianych w postępowaniu administracyjnym lub sądowym).
Zakup materiałów na cele komercyjne wiąże się z podpisaniem odrębnej umowy określającej
zasady wykorzystania materiałów w obrocie gospodarczym.
Za cel kolekcjonerski rozumie się gromadzenie wizerunków eksponatów lub fotografii nie
będącej eksponatem, bez prawa do upubliczniania ich lub druku, a także bez prawa do
czerpania korzyści majątkowych z ich posiadania.
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Stawki opłat za udostępnienie wizerunków do publikacji naukowych, badawczych
i edukacyjnych o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym
Stawki opłat za udostępnianie wizerunków eksponatów muzealnych oraz fotografii, w celach komercyjnych,
o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym.
Jednorazow
e przekaza nie drogą
elektroni czną

do 118 zł

W postaci kopii,
(reprodukcji)
cyfrowej

W postaci
fotografii

1 skan lub
fotografia zapisana
na nośniku
cyfrowym

do 172 zł

format do
50x60
do 168 zł

W postaci
papierowej

1. strona
odbitki

W postaci
nagrania dźwięku
lub obrazu na
nośnik cyfrowy

1 strona odbitki
lub wydruku
kolorowego

lub wydruku
czarno –
białego

A4 –
do 33 zł

A4 –
do 25 zł

każda rozpoczęta
godzina

A3 –
do 61 zł

A3 –
do 45 zł

do 63 zł

metr kw.
513 zł

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracownika muzeum w celu
przygotowania materiału
do publikacji naukowej, badawczej bądź edukacyjnej

do 86 zł

Stawka opłat za udostępnianie licencji do publikacji naukowej, badawczej, edukacyjnej o charakterze
niekomercyjnym jest zerowa.
Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracownika muzeum w celu
przygotowania materiału
do 86 zł
do publikacji naukowej, badawczej bądź edukacyjnej
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Stawki opłat za udostępnienie wizerunków eksponatów MGB
w celach handlowych
TYP DRUKU

CENA LICENCJI w złotych (dotyczy jednego obiektu)

Katalog,
książka,
podręcznik

100 – 500 zł

Publikacja w prasie codziennej,
czasopiśmie (nie dotyczy informacji dla
mediów – patrz prawo prasowe)

50 – 200 zł i wyżej

Pocztówki

50 – 350 zł

Kalendarze

50 – 500 zł

Plakaty

200 – 1000 zł

Album towarzyszący wystawie,
broszura,
folder promocyjny wystawy
organizowanej przez inną instytucję
kultury, której Muzeum Górnośląskie
udostępnia dzieło

20 zł albo wg uzgodnień

Strona internetowa
(cena uzależniona od charakteru strony,
200 – 2000 zł
czasu ekspozycji, sektora odbiorców)
Reprodukcje cyfrowe wykorzystywane do
200- 5000 zł
celów dekoratorskich /marketingowych
Nadruki na gadżetach reklamowych
200 zł i więcej
O cenie decyduje cel i charakter publikacji, nakład, sektor odbiorców.
Dyrekcja Muzeum zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do ustalenia odrębnej ceny
i zawarcia odrębnej umowy.

5.3. Udostępnianie wizerunku eksponatu dla celów kopiowania z natury i rozpowszechniania
następuje na mocy umowy licencyjnej, która zobowiązuje kopistę między innymi do zmiany
wymiarów w stosunku do oryginału oraz zamieszczenia planowego błędu szczegółu.
Kopiowanie odbywa się pod nadzorem Działu Sztuki Muzeum Górnośląskiego. Koszt wynosi: 20 zł (+
VAT) za godzinę udostępnienia eksponatu.
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5.4. Udostępnienie eksponatów, wnętrz muzealnych i obiektów architektury niedostępnych
z zewnątrz dla celów filmowania/fotografowania następuje na mocy odpłatnej umowy licencyjnej z
prawem do jednorazowego wykorzystania wizerunku obiektu/eksponatu
w formie filmu/reportażu.
FORMA
ROZPOWSZECHNIANIA

CENA w zł

INFORMACJE DODATKOWE

Dla celów naukowych,
warsztatowych, bez prawa do
rozpowszechniania

Obiekty, wnętrza i teren Muzeum mogą
być udostępniane bezpłatnie na mocy
umowy, która zobowiązuje autora do
udostępnienia materiału
filmowego/zdjęciowego na użytek
Muzeum
Cena uzależniona od miejsca, czasu
i ilości emisji, sektora odbiorców

Spot reklamowy

100 – 200 zł /h

Reportaż filmowy

500 – 2000 zł

Cena uzależniona od miejsca, czasu
i ilości emisji, sektora odbiorców

Scenografia (tło)

200 – 1000 zł

Cena uzależniona od miejsca, czasu
i ilości emisji, sektora odbiorców

Do ceny licencji należy dodać cenę udostępnienia wnętrz muzealnych lub terenu Muzeum
(patrz: Udostępnianie pomieszczeń i terenów należących do Muzeum)
Dyrekcja Muzeum zastrzega sobie prawo do ustalenia odrębnej ceny i zawarcia
odrębnej umowy w uzasadnionych przypadkach

5.5. Dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu ma prawo do zawierania umów licencyjnych na
preferencyjnych zasadach, różniących się od zasad określonych w ust. 4
(pkt 2 - do 4), w przypadku, gdy celem wykorzystania jest promocja Muzeum Górnośląskiego
w Bytomiu i popularyzowanie jego zbiorów.
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6. Kwerenda
Kwerenda realizowana przez pracownika merytorycznego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na
zlecenie innej instytucji lub podmiotu prawnego dla celów komercyjnych wynosi do 86 zł/godz.
netto + VAT
Kwerenda realizowana przez pracownika merytorycznego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na
zlecenie innej instytucji lub podmiotu prawnego dla celów naukowych wynosi do 86 zł/godz. netto +
VAT
Kwerendy wykonywane na potrzeby innych placówek muzealnych, archiwów i innych podmiotów
uprawnionych zgodnie z ustawą o muzeach wykonywane są na zasadach odrębnych.

7. Usługi fotograficzne

TYP

FORMAT

CENA netto w złotych (+ VAT)

Skanowanie materiałów
archiwalnych z
przeznaczeniem do druku

300 dpi do formatu A4

Skanowanie materiałów
archiwalnych z
przeznaczeniem do druku

300 dpi do formatu A3

Zdjęcie cyfrowe

300 dpi do A4

30 zł/szt.

30 zł/szt.

(wykonanie nowego)
Zdjęcie cyfrowe

25 zł/szt.

300 dpi do A4

15 zł/szt.

(kopia z zasobów)
Zdjęcia czarno-białe lub
Wykonane techniką cyfrową –
barwne (atelierowe lub
300 dpi do formatu A4
plenerowe) wykonane ściśle
wg specyfikacji zamawiającego

70 zł/szt.

Wszelkie zlecenia nie ujęte w cenniku wymagają odrębnych uzgodnień z Dyrektorem Muzeum
Górnośląskiego w Bytomiu.
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8. Udostępnianie pomieszczeń i terenów należących do Muzeum Górnośląskiego
w Bytomiu, usługi przewozowe
Przedmiot wynajmu

Cena

Sala im. ks. G.G. Gorczyckiego
ul. W. Korfantego 34

do 3 godzin 250 zł brutto
za każdą rozpoczętą godzinę
powyżej 3 godzin – 750 zł brutto +200 zł za
każdą rozpoczętą godzinę

*sprzęt audiowizualny
Sala kolumnowa (80 osób)
ul. W. Korfantego 34

do 3 godzin 200 zł brutto
za każdą rozpoczętą godzinę
powyżej 3 godzin – 600 zł brutto+ 100 zł za
każdą rozpoczętą godzinę

*sprzęt audiowizualny
Centrum Edukacji
(80 osób)/sprzęt audiowizualny

do 3 godzin 150 zł brutto
za każdą rozpoczętą godzinę
powyżej 3 godzin – 450 zł brutto+100 zł za każdą
rozpoczętą godzinę

pl. Jana III Sobieskiego 2 - wejście od
ul. Marsz. J. Piłsudskiego
Pokoje gościnne
pl. Jana III Sobieskiego 2

do 5. doby – 50 zł/brutto/osoba
od 6. doby – 40 zł/brutto/osoba
wymaga odrębnej umowy

Wynajem ogrodu
ul. W. Korfantego 34
Wynajem powierzchni reklamowej ogrodzenia
przy budynku MGB usytuowanym przy
ul .W. Korfantego 34

wymaga odrębnych umów

Wynajem powierzchni reklamowej na fasadach
budynku głównego MGB
pl. Jana III Sobieskiego 2

wymaga odrębnych umów

Wynajem powierzchni reklamowej
okien ul. W. Korfantego 34

wymaga odrębnych umów

Usługi przewozowe

Muzeum świadczy usługi przewozu zabytków .
Wynajem samochodu stanowi kalkulację ceny za
1 km: 1.70 zł netto
Cena może być również ustalana indywidualnie
stosownie do potrzeb klienta
W wypadku wynajęcia sali lub sesji zdjęciowej we wnętrzach Muzeum do powyższych cen należy
doliczyć koszty osobowe w wysokości 25 zł/osoba/godzina. O kosztach osobowych decyduje zakres
i program związany z wynajęciem.
*wynajmowany w ramach indywidualnych uzgodnień
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9. Cennik usług specjalistycznych

Biblioteka Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu - usługi reprograficzne, kwerendy, bibliografia
Biblioteka nie wykonuje kopii kserograficznych druków będących w złym stanie zachowania lub
takich, które mogą zostać ulec uszkodzeniu podczas kopiowania. W takim przypadku możliwe będzie
ubieganie się o użyczenie dokumentacji fotograficznej.
L.p.

Rodzaj usług

Cena w zł

Wydruki komputerowe

1 strona wydruku
komputerowego A4
czarno-białego

0,30 zł

Skanowanie

a)1 strona/ 1 skan wydruku
czarno-białego zeskanowanego
materiału

0, 50 zł

b) Nagranie zeskanowanego
materiału na CD/CDROM/DVD
Kwerenda

Bibliografia

Opłata za każdą rozpoczęta
godzinę pracy pracownika
biblioteki w celu przygotowania
materiału
przygotowanie bibliografii
/do 30 pozycji/
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5,00 zł
40,00 zł

60,00 zł

10. Dział Przyrody, Etnografii, Sztuki, Archeologii i Historii:
Oferta:

przygotowanie eksponatów, kwerendy, konsultacje; przygotowanie opracowań autorskich, wykłady,
odczyty, prelekcje
Przygotowanie eksponatów do wypożyczenia
(wystawa)
Kwerenda/konsultacja merytoryczna dla
archiwów i placówek muzealnych
Kwerenda/konsultacja merytoryczna na
potrzeby podmiotów prywatnych

do 86 zł za każdą rozpoczęta godzinę
na podstawie odrębnych umów
na podstawie odrębnych umów

OPRACOWANIA TEKSTÓW SPECJALISTYCZNYCH, AUTORSKICH
1.strona maszynopisu znormalizowanego (1800 znaków na stronie) – cena brutto
Tekst autorski do publikacji
100 zł
Przygotowanie noty, hasła, krótkiego tekstu
50 zł
Przygotowanie bibliografii
60 zł
Redakcja, wraz z korektą, tekstów
60 zł
Wykłady, odczyty, prelekcje
350 zł/h / lub inne ustalenia
DZIAŁ ARCHEOLOGII – OFERTA
Badania archeologiczne/ prowadzenie/
na podstawie odrębnych umów
koordynacja/wniosek,
/opinie/uzgodnienia/zezwolenia
Ratownicze prace wykopaliskowe/
na podstawie odrębnych umów
koordynacja/ wykonanie
Kwerendy stanowisk archeologicznych dla
planowanych inwestycji
na podstawie odrębnych umów
Opracowania dot. stanowisk, dot. zabytków
na podstawie odrębnych umów
niezbędne dla planowania przestrzennego
/opracowania i raporty związane z historią
określonego miejsca
Pracownia konserwatorska
Działu Archeologii
Pracownia konserwatorska
Działu Sztuki

usługi pracowni konserwatorskich w ramach
indywidualnych uzgodnień

Konserwacja w komorze termicznej,
jednorazowa, trwająca 72 godziny – 3000 zł
Dyrekcja Muzeum zastrzega sobie prawo do ustalenia odrębnej ceny i zawarcia
odrębnej umowy w uzasadnionych przypadkach
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Wypożyczenie sprzętu wystawienniczego:
gablota duża drewniana/ 10 zł za dobę
gablota duża szklana/ 10 zł za dobę
gablota mała drewniana/ 5 zł /za dobę
gablota duża drewniana 10 zł / za dobę
sztaluga / 5 zł za dobę
antyrama duża / 5 zł za dobę
antyrama mała/5 zł za dobę
witrynka szklana/10 zł za dobę
oprawy drewniane/10 zł za dobę
--------------------------------------------------------------------------CENNIK LEKCJI I WARSZTATÓW DZIAŁU EDUKACJI
Lekcje muzealne:

30 zł za grupę + 5 zł bilet wstępu za osobę
(opiekunowie wstęp wolny)

Warsztaty dla dzieci:

10 zł/os. ( 6 zajęć - karnet 50 zł)

Warsztaty dla
dorosłych:

20 zł/os

Warsztaty malowania
piaskiem:

50 zł (grupa do 25 os.)

CENY BILETÓW
Cennik biletów wstępu na wystawy, uczestnictwa w lekcjach muzealnych i warsztatach
w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu:
Wystawy stałe
bilet
normalny:

10 zł

bilet ulgowy:

5 zł

bilet grupowy: 5 zł (> 10 osób; opiekunowie grup edukacyjnych –
wstęp wolny)
bilet rodzinny: 20 zł (≥3 osób)
karta EURO
26:

5 zł
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Wystawy czasowe
bilet
normalny:

8 zł

bilet ulgowy:

5 zł

bilet grupowy: 5 zł (> 10 osób; opiekunowie grup edukacyjnych –
wstęp wolny)
bilet rodzinny: 15 zł (≥3 osób)
karta EURO
26:

5 zł

Bilety na koncerty lub inne imprezy odbywające się w MGB nie upoważniają do bezpłatnego
zwiedzania wystaw w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
Bilet wspólny do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Muzeum Śląskiego w Katowicach,
który uprawnia do jednorazowego zwiedzania wystaw w obydwu instytucjach. Traci ważność
po upływie 3 miesięcy od daty zakupu.
bilet normalny:

30 zł

bilet ulgowy:

22 zł

bilet rodzinny:

75 zł
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