






Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronach umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym potwierdzaj�cy uprawnienie przysluguj�ce uczniom szk6l, 
studentom oraz doktorantom, osobom powyzej 65. roku zycia, emerytom, rencistom, 
rencistom socjalnym, a takze osobom niepelnosprawnym wraz z opiekunami, 
nauczycielom szk6l dzialaj�cych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwach czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA)- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

11) inny dokument potwierdzaj�cy uprawnienie nauczycieli szk6l prowadzonych przez
· ·· organizacje spoleczne za granic�, zarejestrowartych w bazie prowadzonej przez

upowaznion� jednostk<r podlegl� ministrowi wlasciwemu do spraw oswiaty i wychowania;
12) legitymacja poswiadczaj�ca nadanie Orderu Orla Bialego, Orderu Wojennego Virtuti

Militari, 'Orderu Zaslugi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalu ,,z'asluzony Kulturze Gloria
Artis";

13) legitymacja sluzbowa przysluguj�ca pracownikom muze6w wpisanych do
Panstwowego Rejestru Muze6w;

14) legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS;
15) Karta Polaka;
16) legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez

Ministra Obrony Narodowej;
17) paszport lub inny dokument potwierdzaj�cy obywatelstwo Ukrainy.

5. W celu skorzystania z ulgi w oplacie lub zwolnienia z oplaty osoba uprawniona okazuje
upowaznionemu pracownikowi niuzeum wazny dokument potwierdzaj�cy uprawnienie do
korzystania z ulgi w oplacie lub zwolnienia z oplaty wraz z dowodem osobistym lub 1nnym
dokumentem potwierdzaj�cym jej tozsamos6.

§ 4.
Jako dzien tygodnia, w kt6rym wst1rp na teren muzeum z udost1rpnionymi wystawami stalymi, z 
wyl�czeniem wn1rtrz budynk6w zabytkowych jest bezplatny, ustalam: 

1) poniedzialek- w okresie od 01.04.2022 r. do 31.10.2022 r. z wyj�tkiem dni: 18.04.2022
r., 02.05.2022 r. i 15.08.2022 r., za kt6re jako dni tygodnia, w kt6rych wst1rP na wystawy
stale Muzeum jest bezplatny ustalam 19.04.2022 r., 04.05.2022 r. oraz 16.08.2022 r.;

2) sobot1r - w okresie od 1.11.2022 r. do 31.03 .2023 r.

§ 5.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o muzeach wysokos6 oplat za wst1rp do muzeum oraz dzien tygodnia, 
w kt6rym wst1rp na wystawy stale muzeum jest bezplatny, podaje si1r do publicznej wiadomosci, w 
spos6b zwyczajowo przyj1rty, tj. na tablicy w kasie biletowej muzeum oraz stronie intemetowej 
muzeum. 

§ 6.
Z dniem 5.04.2022 r. traci moc zarz�dzenie wewn1rtrzne dyrektora muzeum nr 10/2022 z dnia 
22.03.2022 r. 

§ 7.
Zarz�dzenie wchodzi w zycie z dniem 05.04.2022 r. 
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