ZARZĄDZENIE nr 9/2021
Dyrektora Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
w Pruszkowie
z dnia 8 grudnia 2021 roku
W sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp na wystawę, opłat za uczestnictwo w
lekcjach muzealnych oraz w sprawie określenia grup i osób, którym przysługuje ulga w
opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów
dokumentów potwierdzających ich uprawnienia
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24 z póź.
zm.);
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów dokumentów
potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty (Dz.U. 2017 Poz.
1471);
zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 maja 2014 roku, nr 41/2014

Zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadza się następujące odpłatności:
1. Lekcje stacjonarne

- 10 zł od osoby
- 170 zł od grupy
(dla grupy poniżej 17
osób)

2. Lekcje online

- 80 zł od grupy

3. Lekcje wyjazdowe:

- 200 zł + koszt dojazdu
- 300 zł + koszt dojazdu
(spektakl „Fibula”)

4. Pakiet edukacyjny (lekcja + zwiedzanie wystawy):

- 300 zł od grupy

5. Wstęp na ekspozycję stałą:
Bilet normalny
- 12 zł
Bilet ulgowy
- 6 zł
Bilet rodzinny
- 30 zł
(1-2 osoby dorosłe oraz 2-5 dzieci do lat 18)
Wypożyczenie audioprzewodnika
- 10 zł
Zwiedzanie z przewodnikiem:
język polski
- 80 zł
język angielski
- 120 zł
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§2
W niedzielę wstęp na ekspozycję stałą jest bezpłatny
§3
Wstęp na imprezy Festiwalu Nauki, Noc Muzeów, Dni otwarte w Muzeum, Muzealne
spotkania familijne, Europejskie Dni Dziedzictwa, prelekcje oraz wystawy czasowe jest
bezpłatny.
§4
Ulga w opłacie za wstęp na ekspozycje muzealne przysługuje:
1. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom
zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,
studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, będącym obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, a także osobom
niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącymi obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
3. Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych,
zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostycznokonsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
4. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami" lub odznaką
honorową "Zasłużony działacz kultury".
5. Kombatantom.
6. Przewodnikom i pilotom turystycznym z uprawnieniami państwowymi.
7. Osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.

§5
Zwolnienie z opłaty za wstęp na ekspozycje muzealne przysługuje:
1. Osobom fizycznym odznaczonym „Orderem Orła Białego” lub „Orderem Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej”, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką
honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz osobom fizycznym, które zostały
wyróżnione tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej".
2. Pracownikom muzeów.
3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony
Zabytków (ICOMOS).
4. Posiadaczom Karty Polaka.
5. Dzieciom do lat 7.
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6. Nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom
placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce,
którzy sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Muzeum, w ramach zajęć
programowych.
7. Nauczycielom akademickim towarzyszącym studentom w ramach zajęć
dydaktycznych.
8. Posiadaczom Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny.
9. Posiadaczom Pruszkowskiej Karty Mieszkańca.
10. Osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.
§6
Dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z
opłat za wstęp do Muzeum:
1. legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich,
doktoranta;
2. legitymacje emeryta-rencisty;
3. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
4. legitymacje służbowe przysługujące osobom, których mowa w § 5 pkt 3 i § 6 pkt 2;
5. legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o
których mowa w § 5 pkt 4 i § 6 pkt 1;
6. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
7. legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
8. Karta Polaka;
9. dokumenty potwierdzające wiek;
10. Pruszkowska Karta Dużej Rodziny, Pruszkowska Karta Mieszkańca;
11. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 5 pkt 1—3,
do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
§7
Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje
upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do
korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

3

ZARZĄDZENIE nr 6 /2021
Dyrektora Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie
z dnia 8 grudnia 2021 roku
W sprawie regulaminu zwiedzania muzeum – ekspozycji muzealnych, ogrodu muzealnego,
uczestnictwa w koncertach, prelekcjach i innych wydarzeniach
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24 z póź.
zm.);
ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej
(Dz. U. nr 114, poz.493 z póź. zm.); ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych
(Dz. U. 2018 poz. 1000)

Zarządzam, co następuje:
§1
Informacje ogólne
1. Godziny otwarcia Muzeum.
1.1. Ekspozycja stała:
• wtorek - piątek 9:00-16:00
(czwartek, od 1 czerwca do 30 września, 9:00-18:00)
• sobota - niedziela 11:00-17:00
• poniedziałek – nieczynna
1.2. Ostatnie wejście na ekspozycję odbywa się na godzinę przed jej zamknięciem.
1.3. Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających 1 i 6 stycznia, od Wielkiej Soboty do
Poniedziałku Wielkanocnego, 1 i 3 maja, Boże Ciało, Zielone Świątki, 15 sierpnia,
1 i 11 listopada, 22-26 i 31 grudnia.
1.4. Ogród muzealny:
• Od 1 kwietnia do 30 września 9:00-20:00
• Od 1 października do 31 marca 9:00-17:00
2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia i wysokości opłat)
ekspozycji stałych, wystaw czasowych, koncertów, wykładów oraz oferty edukacyjnej
znajdują się w recepcji, punktach informacji muzealnej oraz na stronie internetowej
Muzeum.
§2
Przepisy porządkowe - Ogólne
1. Zwiedzających obowiązuje zachowanie ciszy, porządku i zasad bezpieczeństwa.
2. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz:
2.1. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
2.2. wprowadzania i wnoszenia zwierząt do budynku (z wyłączeniem psa przewodnika);
2.3. palenia tytoniu i papierosów elektronicznych;
2.4. dotykania eksponatów oraz wystroju wnętrz;
2.5. jedzenia i picia w trakcie prelekcji, koncertów i lekcji muzealnych oraz zwiedzania
ekspozycji;
2.6. prowadzenia akwizycji;
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2.7. fotografowania oraz nagrywania koncertów i prelekcji bez zgody organizatora.
2.8. biegania i ślizgania się po posadzkach i schodach;
2.9. innych zachowań utrudniających odwiedzającym zwiedzanie lub wypoczynek.
3. Osoby zachowujące się na terenie Muzeum w sposób, który zagraża bezpieczeństwu
zbiorów i ludzi, zakłócający porządek, naruszający ogólne normy zachowania w miejscach
publicznych, mogą zostać pozbawione prawa korzystania z oferty muzealnej bez zwrotu
kosztów wstępu.
4. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby pozostające
pod ich opieką.
5. Zwiedzający są obowiązani do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich i toreb,
plecaków, walizek, parasoli.
6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez zwiedzających.
7. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom będącymi pod wpływem alkoholu, narkotyków
lub innych środków odurzających.
8. Zwiedzający nie mogą wchodzić do pomieszczeń nieprzeznaczonych do zwiedzania.
9. W trakcie zwiedzania zwiedzający stosują się do poleceń wydawanych przez
pracowników obsługi i ochrony Muzeum.
10. Zwiedzających Muzeum obowiązuje przestrzeganie aktualnych wytycznych sanitarnych.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§3
Przepisy Porządkowe – Wystawa
Ekspozycja stała może być zwiedzana indywidualnie lub z przewodnikiem.
Chęć skorzystania z usług przewodnika należy zgłosić przynajmniej z trzydniowym
wyprzedzeniem.
Jednocześnie na ekspozycji może przebywać maksymalnie 30 osób.
Podstawą wejścia na ekspozycję muzealną jest posiadanie biletu wstępu.
Fotografowanie ekspozycji z użyciem lampy błyskowej jest zakazane.
W wypadkach szczególnych Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu
fotografowania wskazanych eksponatów.
Zasady udostępnienia, opieki i zwiedzania ekspozycji regulują szczegółowe regulaminy.

§4
Przepisy Porządkowe - Ogród
1. Ogród muzealny jest miejscem ogólnodostępnym.
2. Na terenie ogrodu zabrania się:
2.1. wprowadzania psów (z wyłączeniem psa przewodnika);
2.2. jeżdżenia wszelkimi pojazdami (z wyłączeniem wózków dziecięcych i inwalidzkich);
używania odbiorników radiowych i innych urządzeń bez słuchawek;
2.3. wyrywania roślin;
2.4. niszczenia urządzeń i obiektów;
2.5. zaśmiecania i zanieczyszczania.
3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w ogrodzie rowery i wózki.
§5
Przepisy Porządkowe - Koncerty
1. Muzeum organizuje koncerty i spektakle muzyczne dla dorosłych i dla dzieci.
1.1. W koncertach dla dorosłych mogą uczestniczyć dzieci od 7 roku życia.
1.2. Dzieci do lat 12 znajdują się pod nadzorem opiekunów.
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2. Wejście na koncert odbywa się po okazaniu ważnego biletu lub karnetu (z wyjątkiem
koncertów bezpłatnych).
3. W trakcie koncertów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
4. Fotografowanie w czasie wykonywania utworów jest zabronione bez zgody
organizatorów.
§6
Przepisy Porządkowe – Lekcje Muzealne
1. Lekcje muzealne prowadzone są dla grup zorganizowanych.
2. Grupy musza być pod stałym nadzorem opiekunów.
3. Rezerwację, organizację i rozliczenie lekcji muzealnych reguluje szczegółowy regulamin.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§7
Przepisy Porządkowe – Wydarzenia
Muzeum organizuje wydarzenia otwarte oraz z ograniczoną liczbą uczestników.
Muzeum jako organizator wydarzeń jest uprawnione do utrwalenia przebiegu imprez
kulturalnych i rozrywkowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Uczestnictwo w wydarzeniach stanowi jednocześnie zgodę na wykorzystanie wizerunku
w przekazach informacyjnych i działaniach promocyjnych na stronie internetowej oraz
portalach społecznościowych, a także w materiałach ulotnych Muzeum.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych obostrzeń sanitarnoepidemiologicznych oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie wydarzenia.
Za bezpieczeństwo dzieci, uczestniczących w wydarzeniach, odpowiadają opiekunowie.
Udział w wydarzeniach, w których obowiązują zapisy regulują osobne regulaminy.

§8
Przepisy Porządkowe Szczególne
1. Zgody Dyrektora Muzeum wymaga:
1.1. prowadzenie działalności artystycznej i handlowej na terenie Muzeum;
1.2. organizowanie akcji reklamowej, w tym umieszczanie w budynku i ogrodzie reklam i
ogłoszeń;
1.3. biwakowanie i wzniecanie ognisk;
1.4. realizacja i wykorzystywanie filmów oraz fotografii przedstawiających eksponaty,
wnętrza i architekturę Muzeum w celach komercyjnych;
1.5. wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren parkingu Muzeum.

1.

2.
3.
4.
5.

§9
Ochrona Danych osobowych
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych1 (Dz.U. 2018 poz. 1000) i art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego im. Stefana Woydy, plac Jana Pawła II2, 05-800 Pruszków.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji danego wydarzenia i wynikać z jego
regulaminu.
Muzeum nie będzie udostępniać danych innym odbiorcom.
Uczestnik wydarzenia ma prawo dostępu do treści swoich danych, modyfikacji, usunięcia,
wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
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6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do uczestnictwa w danym
wydarzeniu.
7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa GUODO.

1.

2.
3.
4.

§ 10
Uwagi końcowe
Otrzymanie biletu wstępu oraz udział w wydarzeniach niebiletowanych jest
równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem postanowień Regulaminu zwiedzania
Muzeum.
Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania
Regulaminu.
Ewentualne skargi, wnioski i zapytania prosimy składać listownie na adres Muzeum lub
przesyłać na adres mailowy: muzeum@mshm.pl
Zarządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku.
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