
REGULAMIN  ZWIEDZANIA   
MUZEUM  KULTURY LUDOWEJ  W  WĘGORZEWIE  

 
 

Muzeum Kultury Ludowej jest czynne dla zwiedzających: 
 

w sezonie letnim (15.VI - 15.IX) :  
od poniedziałku do piątku:    w godz.   800 – 1800 

w soboty i niedziele :    w godz. 1000 – 1800 

 

poza sezonem (16.IX – 14.VI): 
od poniedziałku do piątku:    w godz.   800 – 1600 

w soboty i niedziele zwiedzanie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 
 

wstęp wolny: 

w poniedziałki - tylko na ekspozycje w budynku głównym. 

 
Muzeum nie pracuje w następujące dni: Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Ciało,  

w sierpniu poniedziałek po Jarmarku Folkloru, Wszystkich Świętych, Dzień 

Niepodległości, Boże Narodzenie. 

 
 

 Oprowadzanie zwiedzających co 30 min; w soboty i niedziele co 1 godz.  

 Ostatnie wejście zwiedzających na 1,5 godz. przed zamknięciem ekspozycji. 
 

Odpłatność za zwiedzanie - Muzeum, Park Etnograficzny nad Węgorapą. 
 

 bilet normalny – 10 zł 

 bilet ulgowy – 7 zł 

 bilet rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci) – 30 zł 

 bilet na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny – 5 zł / os. 

 przewodnik w języku polskim, angielskim i rosyjskim (grupa do 30 os.) – 30 zł 

(po uprzedniej, minimum tygodniowej, telefonicznej rezerwacji terminu) 
 fotografowanie i filmowanie – za zgodą pracownika 
 

Zasady zwiedzania Muzeum 
 

1. Podstawa wejścia na ekspozycję muzealną jest posiadanie ważnego biletu wstępu 

lub zaproszenia. 

2. Muzeum zwiedzamy z przewodnikiem lub pracownikiem Muzeum.  

3. W czasie zwiedzania zachowujemy ciszę. 

4. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jedzenia i picia, 

5. Wycieczki zwiedzają ekspozycję w zwartej grupie. 

6. Nie należy dotykać eksponatów. 

7. Psy można wprowadzać na teren skansenu wyłącznie w kagańcach i na smyczy. 

Opiekun ma obowiązek posprzątania po swoim psie. Ze zwierzętami nie wolno 

wchodzić do obiektów zabytkowych i sal wystawowych. 

8. Za zniszczenia wynikające z niewłaściwego zachowania i nieprzestrzegania zasad 

zwiedzania muzeum odpowiada rodzic ewentualnie opiekun grupy ponosząc 

koszty finansowe. 

9. Zakaz wstępu osobom po spożyciu alkoholu i środków odurzających. 



Uprawnienia do ulg i zwolnień: 
 

ROZPORZNDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 160 poz. 994) 

w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp 

do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia 

 

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 

1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 

późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje: 

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom 

zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów 

pracowników służb społecznych, studentom oraz 

osobom odbywającym studia doktoranckie, 

będącym obywatelami państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz 

państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, 

rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom 

niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym 

obywatelami państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz 

państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

3) nauczycielom szkół podstawowych, 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, 

artystycznych, nauczycielom placówek 

oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów 

poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków 

diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaka „Za 

opieką nad zabytkami”, odznaka honorowa 

„Zasłużony działacz kultury”, odznaka honorowa 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub 

wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla 

Kultury Narodowej”; 

5) kombatantom. 

 
§ 2. Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów 

przysługuje: 

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła 

Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, 

Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, 

Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; 

2) pracownikom muzeów wpisanych do 

Państwowego Rejestru Muzeów; 

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów 

(ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony 

Zabytków (ICOMOS); 

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w 

ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, 

poz. 305); 

5) dzieciom do lat 7. 

 

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do 

korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za 

wstęp do muzeów są: 

1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, 

uczestników studiów doktoranckich, doktoranta; 

2) legitymacje emeryta-rencisty; 

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność 

lub stopień niepełnosprawności; 

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o 

których mowa w § 1 pkt 3 i § 2 pkt 2; 

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, 

orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 1 

pkt 4 i § 2 pkt 1; 

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające 

uprawnienia kombatanckie; 

7) legitymacje Membership Card ICOM i 

Membership Card ICOMOS; 

8) Karta Polaka; 

9) dokumenty potwierdzające wiek; 

10) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, 

o których mowa w § 1 pkt 1—3, do korzystania z 

ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) — stronach umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym. 

 

§ 4. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub 

zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje 

upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny 

dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania 

z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do 

muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym 

dokumentem potwierdzającym jej tożsamość. 

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 

dni od dnia ogłoszenia.2) 

 

Prezes Rady Ministrow: D. Tusk 

 

 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. 

Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 
1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956. 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia grup 
osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za 

wstęp do muzeów państwowych (Dz. U. Nr 130, poz. 854 oraz z 2006 r. 

Nr 32, poz. 219), które utraciło moc z dniem 1 marca 2008 r. na 
podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o 

muzeach (Dz. U. Nr 136, poz. 956). 


