
WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULGI W OPŁACIE LUB ZWOLNIENIE Z 

OPŁATY ZA WSTĘP DO MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W 

WIELICZCE NA PODSTAWIE ART. 10 UST. 4 USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 

1996 R. O MUZEACH.   

 

Art.  10.  [Wstęp do muzeów] 

1.  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.  Za wstęp do muzeów państwowych przysługuje ulga w opłacie: 

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, 

studentom oraz doktorantom; 

2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom 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; 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-statucie-szkol-europejskich-luksemburg-1994-06-21-17149230


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.  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 2019 r. poz. 1598); 

5) dzieciom do lat 7; 

6) weteranom i weteranom poszkodowanym. 
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4.  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. 

 

RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH UPRAWNIENIE DO ULGI W 

OPŁACIE ALBO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA WSTĘP DO MUZEUM ŻUP 

KRAKOWSKICH WIELICZKA W WIELICZCE 

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 972 i 1086) zarządza się, co następuje: 

§ 1. [Dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulgi w opłacie za wstęp do muzeów 

państwowych] 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do ulgi w opłacie za wstęp do muzeów 

państwowych są: 

1) legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta; 

2) legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 

ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.1)); 

3) legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego; 

4) legitymacja emeryta – rencisty; 

5) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności; 

6) legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 8 lit. a i 

b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwanej dalej „ustawą”; 

7) legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 

ust. 3a pkt 9 ustawy; 

8) zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie; 

9) dokument potwierdzający wiek; 

10) inny dokument potwierdzający uprawnienie osób, o których mowa w: 

a) art. 10 ust. 3a pkt 2, pkt 7 i pkt 8 lit. b ustawy, wydany w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach 



członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

b) art. 10 ust. 3a pkt 8 lit. c ustawy. 

§ 2. [Dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do 

muzeów państwowych] 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów 

państwowych są: 

1) legitymacja poświadczająca nadanie orderu albo medalu, o których mowa w art. 10 ust. 3b 

pkt 1 ustawy; 

2) legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt 2 

ustawy; 

3) legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS; 

4) Karta Polaka; 

5) dokument potwierdzający wiek. 

 


