
Cennik usług za przygotowanie i udostępnianie zbiorów, sporządzanie ich reprodukcji, a także za 
wypożyczanie kopi umundurowania i wyposażenia wojskowego oraz sprzętu ekspozycyjnego znajdującego 
się w posiadaniu Muzeum Wojsk lądowych w Bydgoszczy.  
 
Realizacja następuje na podstawie prośby otrzymanej w formie pisemnej, zawierającej poniższe dane: 
- imię i nazwisko,  
- adres, 
- e-mail kontaktowy, 
- telefon kontaktowy,  
- wskazanie obiektów (autor, tytuł, nr inwentarzowy),  
- sposób i forma udostepnienia (kserokopia, w formie elektronicznej: jpg, tif, fotografia), 
- forma przekazania wizerunków (wskazany adres pocztowy, odbiór własny, elektronicznie, nośnik cd),  
- cel wykorzystania z podaniem charakteru ewentualnej publikacji. W przypadku studentów, doktorantów 
lub pracowników naukowych wymagane jest pisemne potwierdzenie z danej instytucji o tematyce pisanej 
pracy naukowej. 
 

1. Tabela opłat za wykonanie kwerendy w zbiorach Muzeum  

Rodzaj zlecenia  Opłata za godzinę pracy pracownika Muzeum w PLN 

Kwerenda w zbiorach MWL 20,00 PLN 

 

2. Tabela opłat za wykonanie cyfrowej reprodukcji (skan lub fotografia) obiektu muzealnego bez prawa do 
publikacji.  

Rozdzielczość Opłata za 1 obiekt w PLN 

300 dpi jpg 30,00 

Powyżej 300 dpi jpg lub tiff 100,00 

Fotografia cyfrowa 50,00 

         
3. Opłata za nagranie skanu lub zdjęcia cyfrowego na nośnik cyfrowy - 1 płyta CD (DVD) -  5,00 PLN. Koszty 
ewentualnej wysyłki ustalane są oddzielnie. 
 

4. Tabela opłat za udzielenie licencji na prawo do jednokrotnego wykorzystania reprodukcji obiektów 
muzealnych oraz wykorzystania wizerunku obiektów muzealnych w materiałach filmowych. W cenę 
wliczone jest wykonanie reprodukcji.   

Zakres wykorzystania reprodukcji Opłata za 1 obiekt w PLN  

Wydawnictwa naukowe 50,00 

Wydawnictwa komercyjne 150,00 

Wydawnictwa reklamowe Ustalana indywidualnie  

Komercyjne strony internetowe* 200,00 

W projektach filmowych o tematyce historycznej, edukacyjnej 100,00 

W reklamowych projektach filmowych  Ustalana indywidualnie 

* - z zachowaniem zasad: do 150 dpi oraz umieszczeniem linku do strony Muzeum 

  
5. Tabela opłat za wykonanie kserokopii z materiałów Działu Zbiorów Specjalnych bez prawa do publikacji.  

Rozmiar Opłata za jedną stronę w PLN 



A4 5,00 

A3 10,00 

 

6. Tabela opłat za wykonanie kserokopii ze zbiorów biblioteki naukowej.  

Rozmiar Opłata za jedną stronę w PLN 

A4 5,00 

A3 10,00 

 
7. Tabela opłat za wypożyczenie kopi umundurowania i wyposażenia wojskowego oraz sprzętu 
wystawienniczego. 

Rodzaj sprzętu 
Opłata za jedną dobę w PLN 
(doba liczona od godz. 
fizycznego odbioru) 

Opłata stała za 5-7 dni 
w PLN 

Komplet mundurowy (bez uzbrojenia) 100,00 500,00 

Repliki uzbrojenia, oporządzenia itp. 100,00 500,00 

Gabloty wystawiennicze 100,00 500,00 

Manekiny 50,00 250,00 

           
W celu wspierania działalności naukowej, edukacyjnej oraz zamierzeń podejmowanych dla propagowania 
dziejów oręża polskiego, patriotyzmu i promocji obronności dopuszcza się za zgodą Dyrektora MWL 
możliwość stosowania ulg lub zwolnień z opłat według niżej określonych zasad:   
 

Cel zlecenia Wysokość 
ulgi 

Procedura przyznania ulgi  

Do celów naukowych, pracownikom naukowym 
uczelni wyższych i instytucji państwowych oraz 
studentom. 

do 
zwolnienia z 
opłat 

- pisemne potwierdzenie tematyki prac 
badawczych. 

Do realizacji zamierzeń związanych z 
działalnością organizacji pozarządowych o 
zbieżnych celach statutowych z działalnością 
MWL oraz placówek szkolnych i uniwersyteckich 
(do przedsięwzięć, w których MWL nie jest 
organizatorem lub współorganizatorem) 

do 50 % - pisemny wniosek o przyznanie ulgi 
- w przypadku organizacji 
pozarządowych przedstawienie statutu 
organizacyjnego 

Do realizacji zamierzeń związanych z 
działalnością organizacji pozarządowych o 
zbieżnych celach statutowych z działalnością 
MWL, a w których to przedsięwzięciach MWL 
jest współorganizatorem 

do 
zwolnienia z 
opłat 

 

Do realizacji zamierzeń związanych z 
działalnością organizacji kombatanckich, 
jednostek i instytucji wojskowych.  

do 
zwolnienia z 
opłat 

 

 
Każdorazowe zwolnieniu z opłat lub zastosowanie ulgi zatwierdza Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w 
Bydgoszczy. 
 
8. Celem wypożyczenia kopii umundurowania i wyposażenia wojskowego oraz udzielenia zgody na 
publikację skanów i fotografii muzealiów każdorazowo podpisywana jest umowa. 


