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^RzMUZEUM HISTORII KATOWIC
DYREKTORA
z DNIA 21 WRzEśxrł2022 RoKu

w sprawie: zmiuny Zurzqdzunia nr 5/2022 z dnia 11.02.2022 r.
Na podstawtę art.10.3 ustawy z dnia21 listopada 1996 f. o muzeach atil<żę § 5 Regulaminu
organizacyjnego Muzeum Historii katowic zarządzam co następuje:

§1

Z dniem 21wrześniażOż2roku ustala się cennik niektórych opłat w siedzibie głównej
Muzeum Historii Katowic (u1. Szafranka9) oruz oddziałach:Dztale Etnologii Miasta
(u1. Rymarska 4), bzialę Teatralno-Filmowym (u1. Kopernika 11)
:

Zwiedzanie wystaw
bilet normalny

tż,00
zł/os.

Zwiedzanie wystaw
bilet ulgowv

zł/os.

-

Siedziba główna

-

Dział Etnologii Miasta

Zwiedzanie wystaw
- bilet rodzinnV

Dział Teatralno-FiI mowy

]_0,00

Zwiedzanie wystaw
- bilet ulgowv

5,00
złl os,

-

-

Bilet normalny

wazny 7 dni od dnia zwiedzania

pierwszego obiektu

Bilet ulgowy
Bilet rodzinny

-#
pĄ

15,00 zł
20,00

Iż,00
ztlos.
30,00 zł
10 zł/os.

Zwiedzanie wystaw czasowych w budynku głównym Muzeum
Zwiedzanie wystawy czasowej w Dziale Etnologii Miasta

złlos.

zł/os.

Bilet łączony na zwiedzanie wystaw w siedzibie głównej i w

-

20,00 zł

Zwiedzanie wystaw
bilet normalny

Zwiedzanie wystaw
bilet rodzinnv

Dziale Etnologii Miasta

8,00

Bi|et normalny

5 złlos.

Bilet ulgowy

3 zł/ os.

Wstęp na wybrane wydarzenie kulturalne (wykłady, koncerty, spotkania, pokazy,
projekcje itp.)

oprowadzanie w języku polskim (usługa dostępna od wtorku do
grupę od 1 do 15 osób

soboty)-

oprowadzanie w języku angielskim (usługa dostępna od wtorku do soboty)
grupę od 1 do 15 osób

cena za

-

cena za

2,0O zł/os.

40,00 zł

50,00 zł

Lekcja muzealna, zajęcia warsztatowe (od wtorku do soboty)

8,00 zł/os.

Toaleta

2,00 zł/os,

§2

Opłata za wstęp nawydatzenia kulturalne uprawnia do uczestnictwa w jednym konkretnym
wydarzeniu odbywającym się w dniu i miejscu utszczeniaopłaty.
§3

Dniem bezpłńnego zwiędzania wystaw stałych jest wtorek. W tym dniu jest mozliwe
zwrcdzanie zprzew.odnikiem zgodnie z opłŃąz §I.

1.

§4

Zwtędzanie bezpłatne wystaw przysługuje za okazantem stosownych dokumentów:

-

opiekunom towarzyszącym grupom zoTganlzowanym osób nieletnich lub

niepełnosprawnych,

- opiekunomlorganizŃorom towarzyszącym grupom zorganizowanym osób dorosłych,
nie więcej jednak niZ 1 osobie nakażdych 10 członków grupy,

-

osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Wojennym Virtuti
Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem ,,Zasłużony Kuiturze
Gloria Atlis",
-

-

pracownikom muzeów,

członkom Międzynarodowej Rady Muzeow (ICOM)
Ochrony Zńfików (ICOMOS)

i

Międzynarodowej Rady

-

członkom Związku Polskich Artystów Fotografików oTaz Zwtązku Polskich
Artystów Plastyków po okazaniu legitymacji,
- posiadaczom Karly Polaka o których mowa w ustawie zdnia7 wtześnia2007r. o
Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz.1280 orazz 2008 r. Nr 52, poz. 305),
- dzieciom nieobjętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, o ktorych mowa
w ustawie z dnta 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

-

przęwodnikom turystycznyrrr po okazaniu legitymacji państwowej lub waznej
legitymacj i przewodnika PTTK.

ż. Opłata ulgowa

(,,bilet ulgowy")

za

zwiędzanie wystaw przysługuje

za

okazantęm

stosownych dokumentów:

uczniom szkół, słuchaczom kolegiów pracowników słuzb społecznych, studentom
oraz osobom odbywającym studia doktoranckie,
_

- osobom powyżej 65. roku życia, emerl,tom, rencistom, rencistom socjalnYm, atakże
osobom niepełnosprawlym wTaz z opiekunami,

- nauczycL{om szkół i placowek systemu oświaty, zakładow poprawczych i schronisk
dla nieletnich,

-

osobom ftzycznym odznaczonym odznaką ,,Za optekę nad zabYkamt", odznaką
honorową ,,Zasłużony dziŃacz kultury", odznaką honorową ,,Zasłużony dla Kultury
polskie.j" lub wyróznionym tl,tułem honorowym ,,Zasłużony dla Kultury Narodowej",
kombatantom.
(,,bilet rodzinny") za z:wtędzanie wystaw przysługuje rodzinie od
do 6 osób, spośród których minimum 1, a maksimum 2 osoby są pełnoletnie.

3. Opłata tlla rodzin

3

§5

1. W związku z Zaruądzentem nr 1686120Ąl Prezydenta Miasta Katowice r, dnta 22
gze1wca 2021, r, w sprawie przyjęcta wykazu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień dla
p o siadaczy katowickiej karĘ Mieszkań c a wprowad zono zniżkę
- bilet normalny - 50%
- bilet ulgowy - 50 %
:

2. W

czasie trwania akcji promocyjnych, możę zostaÓ wprowadzona cęna plomocyJna Z
rabatem 20% opłaty za zwtedzanie, odliczanym od ceny biletu normalnego i

_-) _

ulgowego.
Zisady członkostwa w programach rabatowych i akcjach promocyjnych okreŚiają
odrębne regulaminy konkretnych pro gramów.
osoba chcąca uzyskac bonifikatę ma obowiązek okazaó regulaminowe dokumentY.
Rabaty nie sumuj ą się, uczestnik otrzymuj e naj korzys tntejszą znlżkę.
§6

Dyrektor na umotywowany wniosek zainteresowanych albo z własnej inicjaty'vty możę
obniZyó opłaty lub zwolnić z opłat za zwrcdzanie wystaw, oprowadzanie, lekcje
muzeaine or az zaj ęcia warsztatowe.
§7

Postanowienia niniejszego zarządzęn|amogązostaó ograniczone lub zawieszone na
podstawie zarządzeniaw sprawie wysokości opłat wybranej wystawy czasowej,
§8

Traci moc zarządzenie rlł 512022 w.sprawie opłat dlazlłiedzających w Muzeum Historii
Katowic.
Wykonanie zarządzenia

§9

p

owierua się Kierownikowi Dzińu Edukacj i i Promocj i.
§10

Zauądzente wchodzi w zycie z dniem 2I wrześnta2022 roku,

