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Dyrektora Muzeum Historii Katowic w Katowicach
z dnia 15.05.2019

w sprawie wysokości niekórycb opłat oruz zasad Zniżek i zwolnień od nich w
Muzeum Historii katowic
Na podstaŃię art. 10.3 ustaw1 z dnia 21 listopada 1996 r. o nuzeach a takżę § 5 Regulaminu
organizacljnego Muzeum Historii Kato§ic zarządzam co następuje:

§i
Z dni€m l czenłca 2019 roku ustala się cennik niektórych opłat w siedzibie głównej
Muzeurn Historii Katorł,ic (u1. Szafranka 9) oraz oddziałacl]: Dziale Etnologii Miasta (u1.

R}.narska 4). Dziale ]'eatralno_Filmowym (ul, Kopernika 11), Dziale Grafiki inr, Parł,ła
Stellera (Ul. Kościuszki 47)|

Siedziba głórł,na

Dział Etnologii Miasta

Zwiedzanie lłysta\ł, bilet norma]n_v l2,00 Złlos,

Zwiedżanię w},staw bjlet ulgo\ły 8.00 złlos.

zwjedzanie wlstaw - bilet rodzinnv 20.00 z|

Dzial Teatalno-FilmoW}

DZiał Grafiki im, P. Stellęra

Zwiedzanie qYsta\ł bilet normalny 10 złlos,

Zwiedzanie w},staq bilet ulgowy 5 zŁos.

Zrłiedzanie rłystaw biletrodzinn!, 15ń

Bilet łączony na zr.viedzanie u}staw \\, siedzibie
głóunej i w Dziale Etnologii Miasta ważny 7 dni
od dnia zwiedzania pierrvszego obiektu

Bilet notmalny 20 złlos.

Bilet ulgowy 12 złlos.

Bilet rodzinnv 30 zł

Zwiedzanie wl,blanych \ł_\ staw czaso\ł,-!ch
zgodnie z odrębn1,,m

zarządzenielrr dyrektora

wstęp na wyblane u}darzenie kulturalne (rłlkład,v. konceńy.
spotkania, pokazy, projekcje itp,)

2,00 złlos.

Oprowadzanie w języku polskim (ushga dostępna od środy do
niedzieli) cena za glupę od l do 15 osób

40.00 zl

oprou,adzanie rł języku angięlskim (usługa dostępna od śIody do
niedzieli) cena za grupę od 1 do 15 osób

50"00 zł

l ekcjJ mL/ealra. u.-rięcia rłarsn atorre tod $In-lu do.oho|)J 8,00 złlos.

Sesja zdjęciolł,a/filmowa na wl,branych ekspozycjach w celach
pryrł,amych (zgodnie z regulaminem zwiedzania)

200"00 złlh

Toa]eta 2-00 z1,1os.
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§2

opłala ża Nstęp na \\'\daźenie kLlllulalne uprau,nia do uczeslnich\,a Wjednyn kon](letn}'nl

\ły.la.rżeniu odbywającym sję \ł dniu i miciscu uisżczenid opła!y,

§3

Dniem bezpłatnego zrviedzania \\Tsta§ stełych jest wtorek, W ten dzień możliu,e jest

*,y}ącznie indl.widualne zrł,iedzanie bcz pr zewodnika,

§1

1, Zwiedżanie bczpłatne \Ą,ystirw pźysłLlguje za okazanjelll stosolvnych dokltn]entów:

- opiekunoll towarz!,szącyln grĘom ZorganiZowanym osób niclctnich Iub

niepelnosprarłł,tych,
opiekunom/organizatofon lo§lrIZ\ sZącvl]] llupom ZLrrgi]niZL,!va1]!,nl oslrb

doroslych, rrie rvięcej jcdnak niź 1 osobie ia kżlźd)ch 10 cżłoDkó§ g],up),

* osobom odznaczonym ordęrem or,ła Białcgo lub orderem Wdennyn Vifiutj

Militari, ordelen Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem ,,Zaslużony Krrltrrrze

Gloria 
^rtis".- praco$nikom nluzeó\r,

- czlonkom \4iedzynarodou,ej Rady N4uzcórl,, (ICO\l) i Nliędzynarodou,ęj llad},

Ochrony Zabylków (ICOMOS),

- cz-łonkom Zrviązku Polskiclr 
^rlystó\ł,Fotografikólv 

oraz Z*,iczku Pols]iic]r

Artystów Plżrslykórv, po okazaniu 1cgityrrracji,

- posiadaczom Kańy Polaka, o któIych molva w ustar,r,ie z dnia 7 rrłzcśnia 2007 r. o

Karcie Polaka (DZ. U, Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r, Nr 52, poz. 305).

- dzicciom nieobjętym obo\,iąZkienr szkolnvnr i oborł,iązkienr nauki o których molvll

\Ą,ustawie z dnilt 14 grudnia 2016 l, Plawo oś\Ą,ialowe.

- przewodnikom tu],vstyczn),m po okazaniu legit,vnacji państ\Ą,o\Ą,ej 1ub rvaznej

1cgityrnacji przewodnika P lTK.
2. Oplata ulgota (,,bilet ulgowy") za zrviedzanie wysla\r prz},s]ugujc za okazanicm

stoso\rn},ch dokumentó$,,:

- ucznioln szkól, sluchtczom kolegiórv pracorł,ników służb społeczn,vch. studet1lom

oraz osobom odbylvając)tn sludia doktoranckie.

- osobon po§Tżcj 65. roku źłcia, emerytom, rencistotll, rcncistom socjaln},nl, a 1ckże

osobom niepełnosplawnym wraz Z opickunani,

- naucz,Ycic]om szkól i p]acóWck systeml! oś\łiaty, Zakładólł,poprau,czyclr i schollisk
dl.r nieletnich,

- osobom tizl,czr1,n odznaczon,vm odznakq.,Za opiekę rrad zab_vtl(ami". odznakil

honolo\Ą,ą ,,Zasłużony tiziałacz klLltuly", odznaką honororł,ą .,Zasłuźon,v dla Kulruly
Polskiej" lŃ W}T óżnionym t,vtulem honororvyrrr ,,Zas}użony clla Kultur_v Narorlolvej",

- kombatantoln.

3. oplata dla rodzin .,(bilet lodzinny") Za z§iedzanie uystew prżyslugujc rodzinie od 3

do 6 osób, spośród których minilnum 1, a maksymalnie 2 osoby s4 pelnoletnie.



§5

tr4uzeum honoruic następującc plograny rabatoweI

).

1,

W czasie trwania akcji promocljnl,ch, może zostać \\Tlo\\,adzona cena promocylna z

rabalen 20oń oplat,v za zwiedzanie, odliczanyn od ceny bilelll nornalnego i
uIgolvego.
Zasady czloŃostrva w programach rlbatowych i akcjach promoo1,jnyclr okrcślają

odrębn( rcgulfu ]]in\ ^o-\rśln\ cl] |ror-:lmUs
osoba clrcąca uzyskać bonilikatę na obowiązek okazać regulanlinou,e dokunent,v,

Rabaty nie sumują się, uczeslnik otrzymuje najkorzystniejsZą Zniżkę,

§6
D.vrcktol na umotywolvany \\,niosek zainteresolvanych albo z $,łasnęj inicjaty\\,y noże

obniżyć opłaty 1ub zrł,o]nić z opłat ża z$,icdzmie wystilw, opro\\,adzanie. lekcje mużcalne

olaz Zajęcia \ł,arsżtatowe,

§7
Postanorvienia niniejszego zarządzcnia mogą zostać ograniczone lub zatt iesz.ne rrlL

poclstarł,ie zarządzenia W spla\rie wysokości opłar rvybrarrej \rysta\ry czasowej,

y'^l '1.,ł" i8
lr.1c, nrnc u:r,zlc]z<rie,u,,,1,I.j{.9,ti',,ł.or_uie ofl_L d.r u rł'edzaj._,tlch * \Iuzc,lrl

r]isLorii Ka.o!Ą ic, 4^ń,- /

§9
Zarządzenie rł,chodzi w życie z dniem podpisania.

l&żeum

3,

1.

5,

dł

Lp, N3Z\,! }rrogrdmu L9barto\\ egL,: Rodzaj riLbatLlI

Babcia, dziadek i ja w Katowicach ZWiedZenie bczpłatne

2 Nas Troje i lłięcej
50 o/o rabatu ]la Zwiedzanie

3 Akt) \ ni sęniorzy 60+

4 Kolej na Muzcum 20%n rNhalu na Zwiedzanie

Sirona 3 ż 3


