
CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DZIAŁ DOKUMENTACJI I CYFRYZACJI 
MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI I OSÓB PRYWATNYCH 

 
1) Wykonanie zdjęcia cyfrowego z dzieła sztuki: 

180,00 zł + 23% VAT (221,40 zł) 
 
2) Udostępnienie zdjęcia ze zbiorów fotograficznych Muzeum: 

60,00 zł + 23% VAT (73,80 zł) 
 
3) Odpłatność za zezwolenie na jednorazową reprodukcję jednego zdjęcia: 
 

a) w wydawnictwie naukowym: 
od 30,00 zł + 23% VAT do 1000,00 zł + 23% VAT (od 36,90 zł do 1230,00 zł) 

 
b) w wydawnictwie komercyjnym nie mającym charakteru naukowego: 

od 50,00 zł + 23% VAT (61,50 zł) 
 
4) Za zezwolenie na wykonanie zdjęcia w pałacu lub na terenie Muzeum do celów wydawniczych lub reklamowych wraz 

z prawem jednorazowej reprodukcji (cena ustalana w zależności od rodzaju wydawnictwa, wielkości nakładu, sposobu 
rozpowszechniania oraz kosztów własnych): 

od 500,00 zł + 23% VAT (od 615,00 zł) 
 
5) Opłata za udostępnienie i przygotowanie l obiektu do sfotografowania oraz nadzór merytoryczny i konserwatorski: 

od 50,00 zł + 23% VAT (od 61,50 zł) 
 
6) Digitalizacja: 
 

a) materiałów refleksyjnych (1 poz. do formatu A-4): 
12,00 zł + 23% VAT (14,76 zł) 

 
b) klisz fotograficznych (1 poz.): 

50,00 zł + 23% VAT (61,50 zł) 
 
7) Archiwizacja materiału na nośniku elektronicznym (w cenę wliczono nośnik): 

20,00 zł + 23% VAT (24,60 zł) 
 
8) Obróbka komputerowa materiału graficznego (retusz, korekta kolorystyczna, konwersja i inne): 

60,00 zł/godz. + 23% VAT (73,80 zł) 
 
9) Na wszystkie inne usługi, nie wymienione w cenniku, stosuje się ceny umowne. 
 
10) Uczniowie i studenci mogą ubiegać się o zniżkę w wysokości do 50%. 
 
11) Za usługi ekspresowe (w ciągu 48 godzin) oraz za szczególne utrudnienia przy wykonywaniu zdjęć opłaty mogą być 

podwyższone do 100%. 
 

12) W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może odstąpić od pobrania opłat w zamian za wykonanie na rzecz Muzeum 
innych usług lub przekazania nieodpłatnie wydawnictw itp. 

 

13) W niektórych przypadkach za prawo jednorazowej reprodukcji dopuszcza się możliwość zastosowania opłaty 
ryczałtowej. 

 

14) Do zamówień przesyłanych pocztą dolicza się do rachunku kwotę w wysokości: 
5,00 zł + 23% VAT (6,15 zł) - na zlecenia krajowe 
30,00 zł + 23% VAT (36,90 zł) - na zlecenia zagraniczne 

 
Kontakt i informacje: 
Dział Dokumentacji i Cyfryzacji 
dokumentacja@muzeum-wilanow.pl, tel. 22 544 27 65 


