
Wdzydze, 27.02.2020 r. 

Zarz�dzenie wewn�trzne Nr .. 0/ .. ./2020
Dyrektora Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich 

we W dzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia: 

1) wysokosci oplat za wst�p do muzeum, uslugi przewodnickie, warsztaty muzealne, pokazy
muzealne;
2) oplat za przygotowanie i udost�pnianie zbiorow do celow innych niz zwiedzanie;
3) grup osob, ktorym przysluguje ulga w oplacie lub zwolnienie z oplaty za wst�p do muzeum
oraz rodzajow dokumentow potwierdzajJlcych ich uprawnienia;
4) dni tygodnia, w ktorym wst�p na wystawy stale muzeum jest bezplatny.

Na podstawie art. 10 ust. 3, art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz. U. z 
2019 r. poz. 917 z p6zn. zm.) zarz!!dzam, co nastypuje: 

§ 1
1. Ustalam oplaty brutto za wstyp do muzeum w wysokosci:

1) bilet NORMALNY - 17 ,00 zl;
2) bilet ULGOWY - 12,00 zl;
3) bilet SPECJALNY - 7,00 zl.

Dla grup i os6b, kt6re dokonaly rezerwacji przed dniem wejscia w zycie niniejszego zarz!!dzenia 
obowil!Zujl! ceny bilet6w z dnia rezerwacji. 
2. Ustalam oplaty brutto za uslugi przewodnickie, warsztaty muzealne i pokazy w wysokosci:

1) usluga przewodnicka - 100,00 zl dla grupy (maksymalna wielkosc grupy wynosi 40 os6b,
przyblizony czas zwiedzania 1,5 godz.);

2) warsztaty muzealne - 7,00 zl od osoby;
3) pokazy - 100,00 zl dla grupy (maksymalna wielkosc grupy wynosi 40 os6b, przyblizony czas

pokazu 1 godz.);
4) pokazy lub warsztaty muzealne wyjazdowe - wg. indywidualnych kalkulacji muzeum.

3. Oplaty, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 nie zwalniajl! z oplat za wstyp do muzeum.
§2

1. Muzeum pobiera oplaty za przygotowanie i udostypnianie zbior6w do cel6w innych niz
zwiedzanie, w szczeg6lnosci za kopiowanie, sporz!!dzanie reprodukcji lub fotografii,
przygotowywanie zbior6w do wypozyczenia oraz ich wypozyczenie.

2. Muzeum pobiera oplaty za udostypnianie wizerunk6w muzeali6w z wykorzystaniem
informatycznych nosnik6w danych. Bezposredni dostyp do wizerunk6w muzeali6w drogl!
elektronicznl! jest bezplatny.

3. Wysokosc oplat, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, ustala dyrektor muzeum. W uzasadnionych
przypadkach dyrektor muzeum moze zwolnic z oplaty.

4. Nie pobiera siy oplat za wypozyczenia muzeali6w miydzy muzeami krajowymi oraz, pod
warunkiem wzajemnosci, miydzy muzeami z siedzib!! w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w panstwach czlonkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.

§3
Ustalam oplaty brutto za przygotowanie i udostypnianie zbior6w (muzeali6w) w celu 
przeprowadzenia: 

1) slubnej sesji fotograficznej tub filmowej w trzech wytypowanych przez muzeum wnytrzach-
100,00 zl;



2) slubnej sesji fotograficznej lub filmowej we wnytrzach przygotowanych na specjalne
zam6wienie - wg indywidualnych kalkulacji muzeum;

3) innych sesji fotograficznych lub filmowych dla cel6w komercyjnych - wg indywidualnych
kalkulacj i muzeum.

§4
1. Bilet ULGOWY za wstyp do Muzeum przysluguje:

1) osobom powyzej 65. roku zycia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a takze osobom
niepelnosprawnym wraz z opiekunami, byd�cym obywatelami panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstw czlonkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym;
2) uczniom szk6l systemu oswiaty, sluchaczom kolegi6w pracownik6w sluzb spolecznych,
studentom oraz doktorantom;
3) uczniom szk6l, studentom oraz doktorantom byd�cym obywatelami panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstw czlonkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym;
4) uczniom szk6l prowadzonych przez organizacje spoleczne za granic�, zarejestrowanych w
bazie prowadzonej przez upowaznion� jednostky podlegl� ministrowi wlasciwemu do spraw
oswiaty i wychowania, w okresie pobierania nauki jyzyka polskiego, historii, geografii, kultury
polskiej lub innych przedmiot6w nauczanych w jyzyku polskim, nie dluzej niz do ukonczenia
18. roku zycia;
5) uczniom szk6l funkcjonuj�cych w systemach oswiaty innych panstw w okresie pobierania
nauki jyzyka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiot6w nauczanych
w jyzyku polskim, nie dluzej niz do ukonczenia 18. roku zycia;
6) uczniom sekcji polskich funkcjonuj�cych w szkolach dzialaj�cych w systemach oswiaty
innych panstw, nie dluzej niz do ukonczenia 18. roku zycia;
7) uczniom szk6l europejskich dzialaj�cych na podstawie Konwencji o Statucie Szk6l
Europejskich, sporz�dzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 10)
pobieraj�cym nauky jyzyka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych
przedmiot6w nauczanych w jyzyku polskim, nie dluzej niz do ukonczenia 18. roku zycia;
8) nauczycielom:

a) szk6l i plac6wek systemu oswiaty, zaklad6w poprawczych i schronisk dla nieletnich,
b) szk6l dzialaj�cych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz panstwach czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFT A) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) szk6l prowadzonych przez organizacje spoleczne za graniq, zarejestrowanych w bazie
prowadzonej przez upowaznion� jednostky podlegl� ministrowi wlasciwemu do spraw
oswiaty i wychowania,
d) ucz�cym jyzyka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiot6w
nauczanych w jyzyku polskim w:
- szkolach funkcjonuj�cych w systemach ·oswiaty innych panstw,
- sekcjach polskich funkcjonuj�cych w systemach oswiaty innych panstw,
- szkolach europejskich dzialaj�cych na podstawie Konwencji o Statucie Szk6l Europejskich,

· sporz�dzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 ·r.;
9) osobom fizycznym odznaczonym odznak� ,,Za opieky nad zabytkami", odznak� honorow�

,,Zasluzony dzialacz kultury", odznak� honorowll ,,Zasluzony dla Kultury Polskiej" lub

wyr6znionym tytulem hoqorowym ,,Zasluzony dla Kultury Narodowej";

10) kombatantom.
2. Bilet SPECJALNY za wstyp do Muzeum przysluguje:

1) osobom niepelnosprawnym wraz z opiekunami,
2) osobom objytym opiek� Osrodk6w Pomocy Spolecznej,
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3) osobom i grupom os6b, na ich uzasadniony wniosek, na podstawie decyzji dyrektora muzeum
lub osoby przez niego upowaznionej
- byd�cym obywatelami panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
oraz panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) okazicielom Karty Duzej Rodziny.

3. Wstyp BEZPLATNY do Muzeum przysluguje:
1) nauczycielom, opiekunom oraz przewodnikom grup minimum 21-osobowych,
2) osobom i grupom os6b, na ich uzasadniony wniosek, na podstawie decyzji dyrektora

Muzeum lub osoby przez niego upowaznionej
- byd�cym obywatelami panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
oraz panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Oda Bialego lub Orderem Zaslugi

Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem ,,Zasluzony Kulturze Gloria Artis";
4) pracownikom muze6w wpisanych do �anstwowego Rejestru Muze6w;
5) czlonkom Miydzynarodowej Rady Muze6w (ICOM) lub Miydzynarodowej Rady Ochrony

Zabytk6w (ICOMOS);
6) czlonkom Stowarzyszenia Muze6w na Wolnym Powietrzu w Polsce;
7) posiadaczom Karty Polaka, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o Karcie

Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272 i 1669);
8) dzieciom do lat 7;
9) weteranom i weteranom poszkodowanym.

4. Dokumentami potwierdzaj�cymi uprawnienie do korzystania z ulgi w oplacie lub zwolnienia z
oplaty za wstyp do Muzeum s�:
1) legitymacja szkolna, sluchacza, studencka, dokt6ranta;
2) legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3

ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazd6w srodkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z p6zn. zm);

3) legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazd6w srodkami
publicznego transportu zbiorowego;

4) legitymacja emeryta - rencisty;
5) legitymacja dokumentuj�ca niepelnosprawnosc lub stopien niepelnosprawnosci;
6) legitymacja sluzbowa przysluguj�ca nauczycielom szk6l i plac6wek systemu oswiaty,

zaklad6w poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szk6l dzialaj�cych w panstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwach
czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronach umowy o
Europej skim Obszarze Gospodarczym,

7) legitymacja poswiadczaj�ca przyznanie odznaki ,,Za opieky nad zabytkami", odznaki
honorowej ,,Zasluzony dzialacz kultury",. odznaki honorowej ,,Zasluzony dla Kultury
.Polskiej" lub wyr6znienie tytulem honorowym ,,Zasluzony dla Kultury Narodowej";

8) zaswiadczenie albo legitymacja potwierdzaj�ce uprawnienia kombatanckie;
9) dokument potwierdzaj�cy wiek;
10) inny do.kument wydany w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej innym niz
Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w panstwach czlonkowskich
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;
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11) inny dokument potwierdzajc:!CY uprawmeme nauczycieli szk6l prowadzonych przez
organizacje spoleczne za granicll, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upowaznionll 
jednostky podleglll ministrowi wlasciwemu do spraw oswiaty i wychowania; 
12) legitymacja poswiadczajllca nadanie Orderu Orla Bialego, Orderu Wojennego Virtuti
Militari, Orderu Zaslugi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalu ,,Zasluzony Kulturze Gloria Artis"; 
13) legitymacja sluzbowa przyslugujllca pracownikom muze6w wpisanych do Panstwowego
Rejestru Muze6w; 
14) legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS;
15) Karta Polaka.
W celu skorzystania z ulgi w oplacie lub zwolnienia z oplaty osoba uprawniona okazuje
upowaznionemu pracownikowi Muzeum wazny dokument potwierdzajcl,CY uprawnienie do 
korzystania z ulgi w oplacie lub zwolnienia z oplaty wraz z dowodem osobistym lub innym 
dokumentem potwierdzajllcym jej tozsamosc. 

§5 
Jako dzien tygodnia, w kt6ryrn wstyp na wystawy stale Muzeum jest bezplatny, ustalam: 

1) poniedzialek - w okresie od 1.04.2020 r. do 31.10.2020 r., za wyjcl,tkiem: 13 .04.2020 r.
Za ten dzien ustalam 14.04.2020 r. jako dzien tygodnia, w kt6rych wstyp na wystawy stale
Muzeum jest bezplatny; 

2) soboty-w okresie od 1.11.2020 r. do 31.03.2021 r.

§6 
1. Muzeum dopuszcza mozliwosc ustalania innych wysokosci oplat brutto za wst<rp do Muzeum,

uslugi przewodnickie, warsztaty muzealne, udostypnienie obiekt6w na sesje fotograficzne, 
okolicznosciowe udost<rpnianie obiekt6w i pokazy, niz wymienione w § 1 niniejszego 
zarzc:!dzenia, w przypadku zawarcia um6w o wsp6lpracy. 

2. Wysokosc oplat, o kt6rych mowa w § 6 ust. 1, okreslac bydzie umowa o wsp6lpracy.

§8 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o muzeach wysokosc oplat za wstyp do Muzeum oraz dzien 
tygodnia, w kt6rym wstyp na wystawy stale Muzeum jest bezplatny, podaje siy do publicznej 
wiadomosci, w spos6b zwyczajowo przyjyty, tj. w kasie biletowej Muzeum oraz stronie 
intemetowej Muzeum. 

§9 
Z dniem 1.03.2020 r. traci moc zarzcl,dzenie wewnytrzne nr 5/2019 z dnia 29.03.2019 r.

§ 10
Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dniem 1.03.2020 r. 
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