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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG MUZEUM ŚLĄSKIEGO 

 

 

1. Zwiedzający mogą korzystać z oferty Muzeum Śląskiego na określonych poniżej zasadach 

2. Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje: 

a. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti 

Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis”;  

b. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;  

c. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony 

Zabytków (ICOMOS);  

d. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie 

Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 oraz z 2022 r. poz. 91);  

e. dzieciom do lat 7;  

f. weteranom i weteranom poszkodowanym.  

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

a) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom 

oraz doktorantom;  

b) 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;  

c) 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;  

d) 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;  

e) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych 

państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;  

f) 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;  

g) osobom powyżej 60. 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;  

h) 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, Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 385 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, – 
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szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, 

sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;  

i) 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”;  

j) kombatantom 

4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia 

z opłaty za wstęp do muzeów są:  

a. Legitymacje: szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, 

doktoranta;  

b. legitymacje emeryta-rencisty;  

c. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;  

d. legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w pkt 2b, i 3c, 

e. legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których 

mowa w pkt 2a i 3i;  

f. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;  

g. legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;  

h. Karta Polaka;  

i. dokumenty potwierdzające wiek;  

j. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w pkt 3a-c, 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.  

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstąp do muzeów okazuje 

upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do 

korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem 

osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość. 

5. Do zakupu grupowego biletu wstępu uprawnieni są członkowie grupy liczącej minimum 10 osób. 

6. Do zakupu biletu grupowego ulgowego uprawnienie są członkowie grupy liczącej minimum 10 osób 

składającej się z dzieci powyżej lat 7 i młodzieży uczącej się do 26 lat lub osób, które ukończyły 

60 rok życia. 

7. Do zakupu rodzinnego biletu wstępu uprawnione są rodziny liczące minimum: 2 osoby dorosłe + 

1 dziecko, maksymalnie: 10 osób. Skorzystanie z biletu rodzinnego nie wymaga posiadania Karty 

Dużej Rodziny, choć posiadacze tej Karty mogą z niego skorzystać jeśli uznają to za korzystne.  

8. Wykaz honorowanych kart zniżkowych i przysługujące z ich tytułu zniżki.: 

a. 50% rabatu dla wszystkich kart o charakterze rodzinnym – zgodnie z upustem, do 

udzielania którego zobligowało się Muzeum Śląskie w odniesieniu do ogólnopolskiej Karty 

Dużej Rodziny. Upust obowiązuje od ceny biletu, do którego jest uprawniony okaziciel 

tzn. jeśli jest to rodzic/opiekun – od ceny biletu normalnego, jeśli jest to dziecko/ 

osoba uprawniona do biletu ulgowego – od ceny biletu ulgowego. Ten rabat nie jest 

liczony od ceny biletu rodzinnego czy grupowego. Karta Dużej Rodziny obowiązuje dla 

modelu rodziny 3+ (od 3 do 10 osób w rodzinie) 

b. Karta Dużej Rodziny wydana przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej województwa 

śląskiego – 20 zł. Karta Dużej Rodziny obowiązuje dla modelu rodziny 3+ (od 3 do 10 osób 

w rodzinie) 
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9. Wykaz uprawnionych do wstępu do Muzeum Śląskiego w cenie 1 zł (Zniżka nie dotyczy koncertów, 

spektakli oraz wydarzeń odrębnie biletowanych organizowanych na terenie Muzeum): 

a) dziennikarze za okazaniem legitymacji prasowej 

b) emeryci będący byłymi pracownikami Muzeum Śląskiego w Katowicach 

c) nauczyciele i opiekunowie grup, którzy przychodzą z grupą uczniów (1 opiekun na 9 

uczniów) 

d) licencjonowani przewodnicy (za okazaniem legitymacji), zarówno którzy przychodzą z 

grupą osób jak i samodzielnie 

e) najbliżsi członkowie rodziny pracowników Muzeum Śląskiego 

f) wolontariusze Korpusu Solidarności 

g) obywatele Ukrainy za okazaniem dowodu tożsamości 
 

10. Bilet wspólny do Muzeum Śląskiego i Muzeum Górnośląskiego posiada termin ważności wynoszący 

3 miesiące od daty zakupu. 

11. Całoroczne imienne bilety abonamentowe uprawniają do wstępu do Muzeum Śląskiego 

i zwiedzania wystaw stałych i czasowych i są ważne przez okres 1 roku od daty zakupu.  

12. Bilet wstępu na wieżę widokową szybu Warszawa uprawnia do jednorazowego wjazdu na wieżę 

i pozostawania na niej przez czas do 10 min. Zasady korzystania z wieży widokowej określa 

odrębny regulamin. Usługa wynajęcia wieży dla potrzeb sesji fotograficznej lub filmowej 

przekraczającej czas 10 min jest usługą wycenianą każdorazowo indywidualnie i wymaga zgody 

Dyrektora Muzeum Śląskiego. 

13. Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach jest 

równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby 

promocji Muzeum Śląskiego.  

14. Na terenie Muzeum Śląskiego nie mogą być prowadzone żadne działania osób zaangażowanych 

w życie polityczne, społeczne i religijne, jak i organizacji, stowarzyszeń i partii politycznych, 

związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych, które mają charakter polityczny lub są 

wyrazem kultu religijnego. 


