
 1
 

Wdzydze, 1.02.2021 r. 
 

 
 

Zarządzenie wewnętrzne Nr  1/2021 

Dyrektora Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora 
Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich  

w sprawie ustalenia: 

 
1) wysokości opłat za wstęp do muzeum;  
2) wysokości opłat za warsztaty, pokazy, prelekcje lub wykłady prowadzone online na specjalne 

zamówienie; 
3) grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum  

oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia; 
4) dni tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe muzeum jest bezpłatny. 

 
Na podstawie: 
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 917 ze zm.); 
2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (DZ. U. z 2021 r. poz. 207); 
3) Statutu muzeum z dnia 30 lipca 2012 r.; 
4) Zasad zwiedzania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, 
wywołującego chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo zwiedzających oraz pracowników 
M-KPE   
- zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
1. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 
COVID-19 udostępniam do zwiedzania teren muzeum z wystawami stałymi, wnętrza kościoła ze 
Swornegaci i Bożegopola Wielkiego (za wyjątkiem krypty) oraz inne wyznaczone przez muzeum 
wnętrza obiektów. 
2. Ustalam opłaty brutto za wstęp do muzeum w wysokości: 

1) bilet NORMALNY – 16,00 zł; 
2) bilet ULGOWY – 11,00 zł; 
3) bilet SPECJALNY – 6,00 zł. 

3. Wysokość opłat za warsztaty, pokazy, prelekcje lub wykłady prowadzone online na specjalne 
zamówienie – wg indywidualnych kalkulacji muzeum. 
 
 

§ 2. 
1. Muzeum pobiera opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż 

zwiedzanie, w szczególności za kopiowanie, sporządzanie reprodukcji lub fotografii, 
przygotowywanie zbiorów do wypożyczenia oraz ich wypożyczenie. 

2. Muzeum pobiera opłaty za udostępnianie wizerunków muzealiów, z wykorzystaniem 
informatycznych nośników danych. Bezpośredni dostęp do wizerunków muzealiów drogą 
elektroniczną jest bezpłatny. 

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala dyrektor muzeum. W uzasadnionych 
przypadkach dyrektor muzeum może zwolnić z opłaty. 

4. Nie pobiera się opłat za wypożyczenia muzealiów między muzeami krajowymi oraz, pod 
warunkiem wzajemności, między muzeami z siedzibą w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym. 
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§ 3. 
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę 
COVID-19 muzeum do odwołania nie organizuje pokazów i warsztatów stacjonarnych. 

 
§ 4. 

1. Bilet ULGOWY za wstęp do muzeum przysługuje: 
1) 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; 

2) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, 
studentom oraz doktorantom; 

3) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym; 

4) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie 
prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 
wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej 
lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku 
życia; 

5) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki 
języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w 
języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia; 

6) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych 
państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia; 

7) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół 
Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) 
pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych 
przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia; 

8) nauczycielom: 
1) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, 
2) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

3) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie 
prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw 
oświaty i wychowania, 

4) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów 
nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 
państw, sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, szkołach 
europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, 
sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.; 

9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową 
„Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub 
wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;  

10) kombatantom. 
2. Bilet SPECJALNY za wstęp do muzeum przysługuje: 

1) osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;  
2) osobom objętym opieką Ośrodków Pomocy Społecznej; 
3) okazicielom Karty Dużej Rodziny. 

3. Wstęp BEZPŁATNY do muzeum przysługuje: 
1) nauczycielom, opiekunom oraz przewodnikom grup minimum 21-osobowych; 
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2) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti 
Militari lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”; 

3) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;  
4) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady 

Ochrony Zabytków (ICOMOS); 
      5) członkom Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce; 

6) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie 
Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 i 1669); 
7) dzieciom do lat 7. 

4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia                       
z opłaty za wstęp do muzeum są: 

1) legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta; 
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 przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. 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 przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego; 

4) legitymacja emeryta - rencisty; 
5) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności; 
6) legitymacja służbowa przysługująca nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, 

zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół działających w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

7) legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, odznaki 
honorowej „Zasłużony działacz kultury”, odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” lub wyróżnienie tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”; 

8) zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie; 
9) dokument potwierdzający wiek; 
10) inny dokument wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż 

Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym potwierdzający uprawnienie przysługujące 
uczniom szkół, studentom oraz doktorantom, osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, 
rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, 
nauczycielom szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

11) inny dokument potwierdzający uprawnienie nauczycieli szkół prowadzonych przez 
organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez 
upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 
wychowania; 

12) legitymacja poświadczająca nadanie Orderu Orła Białego, Orderu Wojennego Virtuti 
Militari, Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”; 

13) legitymacja służbowa przysługująca pracownikom muzeów wpisanych do 
Państwowego Rejestru Muzeów; 

14) legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS; 
15) Karta Polaka. 

W celu skorzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty osoba uprawniona okazuje 
upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do 
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korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty wraz z dowodem osobistym lub innym 
dokumentem potwierdzającym jej tożsamość. 

 
§ 6 

Jako dzień tygodnia, w którym wstęp na teren muzeum z udostępnionymi wystawami stałymi, z 
wyłączeniem wnętrz budynków zabytkowych jest bezpłatny, ustalam: 
1) sobotę – w okresach od 2.02.2021 r. do 31.03.2021 r. oraz od  1.11.2021 do 31.03.2022 r.; 
2) poniedziałek – w okresie od 1.04.2021 r. do 31.10.2021 r.  

 
§ 7 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o muzeach wysokość opłat za wstęp do muzeum oraz dzień 
tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe muzeum jest bezpłatny, podaje się do publicznej 
wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy w kasie biletowej muzeum oraz stronie 
internetowej muzeum. 

 
§ 8 

Z dniem 2.02.2021 r. traci moc zarządzenie wewnętrzne dyrektora muzeum nr 32/2020 z dnia 
9.11.2020 r. 

 
§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2.02.2021 r. 


