
Zarządzenie nr 16/2021 

Dyrektora Muzeum Poczty i Telekomunikacji 

we Wrocławiu 

z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia opłat związanych ze wstępem do Muzeum Poczty i Telekomunikacji  

we Wrocławiu oraz w sprawie ustalenia dnia tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje 

muzealne jest nieodpłatny 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach (tekst 

jednolity Dz.U z 2018, poz. 720 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 9 ust. 1 

Statutu Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu (załącznik do Uchwały Nr 

X/248/2019 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie 

nadania Statutu Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

1. Ceny biletów wstępu do Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu (dalej: 

Muzeum) wynoszą: 

1) -bilet normalny- 15 zł; 

2) -bilet ulgowy- 10 zł; 

3) - bilet rodzinny (uprawnia do wejścia dwóch osób dorosłych z co najmniej  

jednym dzieckiem)- 25 zł; 

4) -grupowy (minimum 10 osób)- 10 zł od osoby. 

2. Dniem tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne jest nieodpłatny ustala się 
środę. W dniu ustanowionym jako nieodpłatny brak opłatności dotyczy wyłącznie biletów 
wstępu na wystawę stałą Muzeum, nie dotyczy to innej działalności Muzeum. 

3. Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora cena biletu wstępu w niedzielę wynosi- 1 zł  
od osoby. 

4. Dla posiadaczy wrocławskiej i ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny cena biletu wstępu 
wynosi- 1 zł od osoby. 

5. Podstawą wejścia na ekspozycje muzealne jest okazanie pracownikowi Muzeum biletu 
wstępu wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi w opłacie. 

§ 2 

Za oprowadzanie grup przez pracownika Muzeum pobiera się następujące opłaty: 
-w języku polskim– 70 zł + bilet wstępu dla każdego uczestnika; 
-w języku angielskim – 100 zł + bilet wstępu dla każdego uczestnika. 

Termin oprowadzenia grupy odbywa się po wcześniejszej rezerwacji i w terminie ustalonym  
z Muzeum. 

 

 



§ 3 

1. Opłata za lekcję muzealną przeprowadzoną w Muzeum Poczty i Telekomunikacji  

we Wrocławiu wynosi: 

-20 zł od grupy zorganizowanej + 8 zł bilet wstępu od każdego uczestnika; 

-60 zł dla grup przedszkolnych. 

2. Opłata za bilet wstępu na warsztaty artystyczne wynosi 15 zł za osobę. Tematy 

warsztatów dostępne są na stronie Muzeum www.muzeum.wroclaw.pl. 

3. Istnieje możliwość wykonania warsztatów na specjalne życzenie, opłata za bilet wstępu 

wynosi 30 zł za osobę.  

4. Istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania po zamknięciu Muzeum dla grup liczących 

minimum 15 osób, cena wynosi 50 zł za osobę. Zwiedzanie odbywa się po wcześniejszej 

rezerwacji i w terminie ustalonym z Muzeum. 

5.  Wstęp dla opiekunów grup zorganizowanych i przewodników miejskich jest bezpłatny. 

§ 4 

1. 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;  

http://www.muzeum.wroclaw.pl/


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.  

 

2. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282;  

5)dzieciom do lat 7.  

§ 5 

Określone wyżej ceny i opłaty zawierają podatek VAT. 

§ 6 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc obowiązującą Zarządzenie  

Nr 22/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. Dyrektora Muzeum Poczty i Telekomunikacji  

we Wrocławiu  w sprawie ustalenia opłat związanych ze wstępem do Muzeum Poczty  

i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz w sprawie ustalenia dnia tygodnia, w którym wstęp  

na ekspozycje muzealne jest nieodpłatny. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku. 


