
REGULAMIN  ZWIEDZANIA   
MUZEUM  KULTURY LUDOWEJ  W  WĘGORZEWIE  

 
 

Muzeum Kultury Ludowej jest czynne dla zwiedzających: 
 

w sezonie letnim (15.VI - 15.IX) :  
od poniedziałku do piątku:    w godz.   800 – 1800 

w soboty i niedziele :    w godz. 1000 – 1800 

 

poza sezonem (16.IX – 14.VI): 
od poniedziałku do piątku:    w godz.   800 – 1600 

w soboty i niedziele zwiedzanie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 
 

Uwaga!  W poniedziałki bezpłatny wstęp na wystawy stałe. Tego dnia bilet wstępu 

na wystawy czasowe 6 zł. 

 
Muzeum nie pracuje w następujące dni: Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Ciało,  

w sierpniu poniedziałek po Jarmarku Folkloru, Wszystkich Świętych, Dzień 

Niepodległości, Boże Narodzenie. 

 
 Oprowadzanie zwiedzających co 30 min; w soboty i niedziele co 1 godz.  

 Ostatnie wejście zwiedzających na 1,5 godz. przed zamknięciem ekspozycji. 
 

Odpłatność za zwiedzanie - Muzeum, Park Etnograficzny nad Węgorapą. 
 

 bilet normalny – 12 zł 

 bilet ulgowy – 8 zł 

 bilet rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci) – 36 zł 

 bilet na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny – 5 zł / os. 

 bilet na Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora – 6 zł / os. 

 przewodnik w języku polskim i rosyjskim (grupa do 30 os.) – 30 zł 

(po uprzedniej, minimum tygodniowej, telefonicznej rezerwacji terminu) 
 fotografowanie i filmowanie – za zgodą pracownika 
 

Zasady zwiedzania Muzeum 
 

1. Podstawa wejścia na ekspozycję muzealną jest posiadanie ważnego biletu wstępu 

lub zaproszenia. 

2. Muzeum zwiedzamy z przewodnikiem lub pracownikiem Muzeum.  

3. W czasie zwiedzania zachowujemy ciszę. 

4. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jedzenia i picia, 

5. Wycieczki zwiedzają ekspozycję w zwartej grupie. 

6. Nie należy dotykać eksponatów. 

7. Psy można wprowadzać na teren skansenu wyłącznie w kagańcach i na smyczy. 

Opiekun ma obowiązek posprzątania po swoim psie. Ze zwierzętami nie wolno 

wchodzić do obiektów zabytkowych i sal wystawowych. 

8. Za zniszczenia wynikające z niewłaściwego zachowania i nieprzestrzegania zasad 

zwiedzania muzeum odpowiada rodzic ewentualnie opiekun grupy ponosząc 

koszty finansowe. 

9. Zakaz wstępu osobom po spożyciu alkoholu i środków odurzających. 



Uprawnienia do ulg i zwolnień: 
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 21 kwietnia 2017 r. (poz. 972) 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.  

o muzeach (Dz. U. Warszawa, dnia 18 maja 2017r. Poz. 972). 
Rozdział 2. Organizacja muzeów zarządza się, co następuje: 

 

Art. 10. 1.5) Wstęp do muzeów jest odpłatny, z wyjątkiem ust. 

3b, oraz nieodpłatny, gdy właściwy podmiot, o którym mowa 

w art. 5 ust. 1, tak postanowi. 

2. W jednym dniu tygodnia wstęp na wystawy stałe 

muzeów jest nieodpłatny. 

3. Dyrektor muzeum ustala i podaje do publicznej 

wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, wysokość 

opłat za wstęp do muzeum oraz dzień, o którym mowa  

w ust. 2. Dyrektor muzeum może zwolnić z opłat za 

wstęp. 

3a.6) Za wstęp do muzeów państwowych przysługuje ulga 

w opłacie: 

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów 

pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom 

odbywającym studia doktoranckie; 

2) uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym 

studia doktoranckie będącym obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

3) 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; 

4) 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; 

5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach 

działających w systemach oświaty innych państw, nie 

dłużej niż do ukończenia 18. roku życia; 

6) 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; 

7) 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; 

8) nauczycielom: 

a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów 

poprawczych i schronisk dla nieletnich, 

b) szkół działających w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, 

c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za 

granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez 

upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu 

do spraw oświaty i wychowania, 

d) 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. 

3b.6) Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów 

państwowych przysługuje: 

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, 

Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi 

Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony 

Kulturze Gloria Artis”; 

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego 

Rejestru Muzeów; 

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub 

Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS); 

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 

7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1187, z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 753 i 2066 oraz  

z 2017 r. poz. 60); 

5) dzieciom do lat 7. 

4. 7) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia,  

o których mowa w ust. 3a i 3b, uwzględniając przy tym 

odpowiednio przepisy obowiązujące w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

– stronach umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 

5. 8) Minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Rady  

do Spraw Muzeów, ustali, w drodze rozporządzenia, 

wykaz państwowych muzeów martyrologicznych,  

do których wstęp jest bezpłatny, ze względu na 

szczególny charakter historyczny i edukacyjny tych 

muzeów. 

 

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński 

 

----------------------------- 
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 
2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 132), która weszła w życie z dniem 21 
kwietnia 2017 r. 

6) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w 
odnośniku 5. 

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 5 ustawy, o której mowa w 

odnośniku 1. 


