
Wdzydze, 12.03.2021 r. 

Zarz11dzenie wewn�trzne Nr 4/2021 
Dyrektora Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora 

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 
w sprawie ustalenia: 

1) wysokosci oplat za wstyp do muzeum;
2) wysokosci oplat za warsztaty, pokazy, prelekcje lub wyklady prowadzone online na specjalne

zam6wienie;
3) grup os6b, kt6rym przysluguje ulga w oplacie lub zwolnienie z oplaty za wstyp do muzeum

oraz rodzaj6w dokument6w potwierdzaj(lcych ich uprawnienia;
4) dni tygodnia, w kt6rym wstyp na wystawy stale muzeum jest bezplatny.

Na podstawie: 
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 917 ze zm.);
2) Rozporz(ldzenia Rady Ministr6w z dnia 10 marca 2021 r. zmieniaj(lcego rozporz(ldzenie w
sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeit, nakaz6w i zakaz6w w zwi(lZku z wyst(lpieniem stanu
epidemii (DZ. U. z 2021 r. poz. 436);
3) Statutu muzeum z dnia 30 lipca 2012 r.;
4) Zasad zwiedzania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu siy koronawirusa SARS-CoV-2,
wywoluj(lcego choroby COVID-19, w trosce o bezpieczeitstwo zwiedzaj(lcych oraz pracownik6w
M-KPE
- zarz(ldzam, co nastypuje:

§ 1.
1. W muzeum obowi(lZuje zakaz:

l) udostypniania zbior6w publicznosci z zastrzezeniem ust. 2,
2) organizacji wydarzeit z udzialem publicznosci,
- z wyl(lczeniem dzialait prowadzonych za pomoc(l srodk6w bezposredniego porozumiewania
Siy na odleglosc.

2. Udostypniam do zwiedzania teren muzeum ze zbiorami, kt6re znajduj(l siy na wolnym powietrzu,
z wyj(ltkiem wnytrz obiekt6w kubaturowych, kt6re maj(l bye zamkniyte dla zwiedzaj(lcych;
3. Ustalam oplaty brutto za wstyp do muzeum w wysokosci:

1) bilet NORMALNY - 13,00 zl;
2) bilet ULGOWY - 7,00 zl;
3) bilet SPECJALNY - 3,00 zl.

4. Wysokosc oplat za warsztaty, pokazy, prelekcje lub wyklady prowadzone online na specjalne
zam6wienie - wg indywidualnych kalkulacji muzeum.

§ 2.
1. Muzeum pobiera oplaty za przygotowanie i udostypnianie zbior6w do cel6w innych niz

zwiedzanie, w szczeg6lnosci za kopiowanie, sporz(ldzanie 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 drog(l
elektroniczn(l 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(l w paitstwach czlonkowskich Unii







korzystania z ulgi w oplaci tub zw lni nia 
dokumentem potwierdzaj�cym j j toz am. sc.

platy wraz z dowodem osobistym lub innym 

§ 4.
Jako dzien tygodnia, w kt6rym wstyp na teren muzeum ze zbiorami, kt6re znajduj� siy na wolnym 
powietrzu (z wyj�tkiem wnytrz obiekt6w kubaturowych, kt6re maj� bye zamkniyte dla 
zwiedzaj�cych) jest bezplatny, ustalam soboty. 

§ 5.
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. na tablicy w kasie biletowej muzeum oraz stronie 
intemetowej muzeum. 

§ 6.
Z dniem 13.03.2021 r. traci moc zarz<t,dzenie wewnytrzne dyrektora muzeum nr 1/2021 z dnia 
1.02.2021 r.

§ 7.
Zarz<t,dzenie wchodzi w zycie z dniem 13.03.2021 r.
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