
Zarządzenie nr s,o27 / .!,9, / 2 O22

Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

zdniał8 maja}OłZr.

W sprawie ustalenia zasad i wysokoŚci opłat za usługi statutowe.

Na podstawie art. 10 ust, 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21listopada 1996 r. o muzeach (tekst iednolity
Dz.U, z 2o22r. poz,385] oraz § 6 pkt 7 i § 8 ust. 2 pkt 6 statutu Muzeum Warmii i Mazur
W olsztynie stanowiącego załącznikdo UchwaĘ Nr VI/110/11 Sejmiku Wo|ewództwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r, ze zm,, zarządzam co następuje:

Rozdział 1, Bilety

§1
ustala się wysokość opłat za wstęp do siedziby i oddziałów Muzeum warmii i Mazur w olsztynie.
Ceny biletów określa załącznik nr 1 do zarządzenia,

§2
1. Wprowadza się bilet wstępu łączony upoważniający, od dnia zakupu biletu, wejście

do siedziby Muzeum warmii i Mazur fzamek kapituły warmińskiej w olsztynieJ oraz dwóch
oddziałów: Dom ,,Gazety Olsztyńskiej" w Olsztynie i Muzeum Przyrody w Olsztynie,

2, Bilet łączony można kupić w kasach siedziby Muzeum oraz oddziałów wskazanych
w ust, 1.

3. Ustala się cenę biletów łączonych w wysokości:
bilet łączony normalny 42,00 zł
biletłączony ulgowy 29,00 zł
bilet łączony rodzinny (rodzice lub prawni opiekunowie + dzieci do lat 18)

2+1 lub 1+2 95,00 zł
2+2,2+3,L+3 7ż0,o0zł

4. Bilet łączony należy zrealizować, w godzinach owvarcia siedziby Muzeum i wskazanych
oddziałów, w ciągu trzech dni. Termin realizacji [ważności biletu łączonego) liczony jest
od dnia zakupu biletu,

§3
1. Wprowadza się bilet do wypożyczalni strojów, który obowiązuie w oddziale Muzeum

warmińskie w Lidzbarku warmińskim.

2, Cena biletu do wypożyczalni strojów wynosi 10,00 zł,

3. Ustanawia się wysokość opłaty zawypożyczenie stroiu na zewnątrz:
iedna doba 50,00 zł brutto (do ceny wliczono podatek VAT W wysokości 237o).
Stro|e można wypożyczać na Zamku w Olsztynie (siedziba główna) oraz w Muzeum
warmińskim w Lidzbarku warmińskim.
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§4
Ustala się dla siedziby i oddziałów Muzeum Warmii i Mazur jeden dzień w tygodniu,
w którym wstęp na wystawy stałe iest nieodpłatny. 0dpowiednie dni tygodnia dla oddziałów
Muzeum Warmii i Mazur określa załącznik nr 2, a dla siedziby Muzeum Warmii i Mazur
załącznik nr 2a do zarządzenia.

wysokości opłat za wstęp na wystawy czasowe w dni tygodnia ustanowione w ust. 1 określa
załącznlk nr 3 do zarządzenia.

§5

Biletem wstępu do siedziby i oddziałów Muzeum warmii i Mazur jest paragon z kasy fiskalnej.

§ó

Do cen biletów wliczony został podatek VAT w Wysokości 8%.

§7

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie honoruje Kartę Dużej Rodziny,

ustala się zniżkę w wysokości 507o ceny biletu normalnego i ulgowego, okeślonej
w § 1 lub 500/o ceny biletu na Wystawy czasowe, okreŚlonej w § 4 ust. 2, zgodnie
z obowiązującym w Muzeum Warmii i Mazur w olszglnie cennikiem,

zniżka, o której mowa w ust, 2, nie łączy się z biletami rodzinnymi, łączonymi oraz innymi
usługami.

zniżka dotyczy osób posiadaiących kartę Dużej Rodziny. chcąc skorzysta ć ze zniżlł należy
w kasie przy zakupie biletu okazać Kartę Dużej Rodziny,

§8
1. ulga w opłacie za wstęp do siedziby i oddziałów Muzeum warmii i Mazur w olsztynie

przysługuje:

1) uczniom szkół pub|icznych i niepublicznych, placówek oświatowo-wychowawczych,
opiekuńczo-wychowawczych, wychowankom zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich
i ośrodków diagnostyczno-konsultacyinych, studentom oraz osobom odbywającyrn studia
doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europeiskiej, Konfederacii
szwaicarskiej oraz państw członkowskich Europeiskiego porozumienia o wolnym Handlu
(EFTAJ - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2J osobom powyżej 65 roku życia, emerJrtom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom
niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich unii
Europeiskiei, konfederacji szwaicarskiei oraz państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym;

3] nauczycielom szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek systemu oświaty,
nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówCk
opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków
diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiei oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4.
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4) osobom ftzycznym odznaczonym odznaką ,,Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową
,,Zaslużony działacz kultury", odznaką honorową ,,Zasłużony dla Ku|tury
lub wyróżnionyn Ęrtułem honorowym ,,Zasłużony dla Kultury Narodowej";

5) kombatantom;

6) weteranom i weteranom poszkodowanym.

Polskiej"

2. Zwolnienie z opłat za wstęp do siedziby i oddziałów Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie przysługuje:

1) dzieciom do lat 7;

2) osobom niepełnoletnim - obywatelom Ukrainy, przybyĘm na teren Polski bezpośrednio
z Ukrainy począwszy od dnia 24 lutego 2022 r.;

3] nauczycielowi lub opiekunowi towarzyszącemu co najmniej dziesięcioosobowej grupie
dzieci lub młodzieży szkół i placówek systemu oświaty, wychowawcy placówek opiekuńczo-
wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków
diagnostyczno-konsultacflnych, towarzyszącemu co najmniej sześcioosobowej grupie
wychowanków;

4) ustala się ilość opiekunów dla grup dzieci/uczniów z niepełnosprawnością:

- z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym - dwóch opiekunów na pięciu uczniów;

- z upośledzeniem lekkim - jeden opiekun na pięciu uczniów;

- w grupie, w której będą uczniowie/dzieci/wychowankowie poruszający się na wózku
inwalidzkim - dodatkowo jeden opiekun na jednego ucznia/wychowanka poruszającego się
na wózku inwalidzkim;

5) pracownikom muzeów;

6) osobom fizycznym odznaczonym orderem orła Białego, orderem Woiennym Virtuti Militari,
Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiei, Medalem ,,Zasfużony Kulturze Gloria Artis'';

7) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowei Rady Ochrony
Zabytków (ICOMOSJ;

8J posiadaczom Karty Polaka, o których mowa W ustawie z dnia 7 września 20o7 r,
o Karcie Polaka (tekst iednolit! Dz.U.z20I9r. poz.7598 z późn. zm.).

3. Dokumentami potwierdzaiącymi uprawnienia do korzystania z ulg w opłacie lub zwolnienia
z opłaty za wstęp do siedziby i oddziałów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie są:

1] dokumenty potwierdzające wiek;

2J legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

3J legitymacje emeryta-rencisty;

4) legitymacje dokumentuiące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

5) legitymac|e służbowe przysługuiące osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3
i5;

6) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa
w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 5;

7) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie lub weterana;

8) legitymac|e Membership Card ICOM i Member-ship Card ICOMOS;

9) Karta Polaka;

10) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-3,
do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii
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Europejskiej, Konfederac|i Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnyrn Handlu (EFTA] - stronach umowy 0 Europejskim Obszarze
Gospodarczym, oraz osób niepełnoletnich - obywateli Ukrainy, o których mowa w § 8 ust. 2
pkt 2.

Rozdział 2. Usługl przewodniclrile

§9
ustala się cennik opłat za usługi przewodnickie w siedzibie i oddziałach Muzeum warmii
i Mazur w Olsztynie.

2. Opłaty za usługi przewodnickie prowadzone w ięzyku obcym podlegaią zwiększeniu
o 100% stawki podstawowei.

3. Ceny usług przewodnickich określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

4, opłaty za usługi przewodnickie świadczone poza ustanowionymi godzinami udostępnienia
siedziby i oddziałów Muzeum warmii i Mazur w olsztynie na indywidualne zlecenią podlegaią
zwiększeniu o 1000/o stawki podstawowej.

§10
W przypadku wyrażenia przez d5rrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zgody
na wstęp poza ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby głównei zamek kapituły warmińskiej
w olsztynie oraz oddziału Muzeum warmińskie w Lidzbarku warmińskim, grupie osób
i obe|rzenie wystaw i ekspozycji, wysokość opłaĘ wynosi odpowiednio:

- bilet wstępu: 30,00 zł od osoby;

- usługa przewodnicka: stawka podstawowa, o której mowa w § 9, zwiększona o 1000ń;

- obsługa techniczna ruchu turystycznego - stawka (netto) za iedną godzinę pracy 50,00 zł
każdej osoby z obsługi, powiększona o podatek
VAT w wysokości 230lo;

- nadzór meryrtoryczny lub konserwatorski - stawka (netto) za iedną godzinę pracy 60,00 zł
każdej osoby z nadzoru, powiększona o podatek
VAT w wysokości 23%.

§11
Do ceny biletów i usług przewodnickich wliczono podatek VAT w wysokości 8%.

Rozdział 3. Lekc|e i warsztaty

§12
1. Ustala się opłatę za prowadzone W Muzeum im, |ohanna Gottfrieda w Morągu,

oddziale Muzeum warmii i Mazur w olsztynie, lekcię muzealną i warsztat muzeańy
w wysokości:

1) jedna lekcja muzealna: bilet wstępu dla każdego uczestnika lekcji powiększona o opłatę
zryczałtowaną w wysokości 40,00 zł (klasa/grupa);

2) jeden warsztat muzealny: bilet wstępu dla każdego uczestnika warsztatu powiększona
o opłatę zryczahowaną w wysokości 50,00 zł (klasa/grupaJ.
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2. Ustala się opłatę za prowadzone w siedzibie - Zamek Kapituły Warmińskiej w 0lszĘnie, lekcję
muzealną i Warsztat muzealny W lyysokości;

1) jedna lekcja muzealna: bilet wstępu dla każdego uczestnika lekcji powiększona o opłatę
zryczahowaną w wysokości 45,00 zł (klasa/grupa);

2) jeden warsztat muzealny: bilet Wstępu dla każdego uczestnika Warsztatu powiększona
o opłatę zryczałtowaną w wysokości 60,00 zł (klasa/grupa).

3, ustala się opłatę za prowadzone w Muzeum w Mrągowie, lekcię muzealną i warsztat muzealny
w wysokości:

1) jedna lekcja muzealna: bilet wstępu dla każdego uczestnika lekcji powiękzona o opłatę
zryczahowaną w wysokości 35,00 zł (klasa/grupa);

2] ieden warsztat muzealny: bilet wstępu dla każdego uczestnika warsztafu powiększona
o opłatę zryczahowaną w wysokości 60,00 zł (klasa/grupa),

4. Ustala się opłatę za prowadzone w pozo§tałych oddziałach Muzeum Warmii i Mazur
w OlszĘnie, lekcję muzealną i warsztat muzealny w wysokości:

1) jedna lekcia muzealna: bilet wstępu dla każdego uczestnika lekcii powiększona
o opłatę zryczahowaną w wysokości 30,00 zł (klasa/grupa);

2) ieden warsztat muzealny: bilet wstępu dla każdego uczestnika warsztatu powiększona
o opłatę zryczahowaną w wysokości 50,00 zł (klasa/grupa).

5, odpłatność za lekcię lub warsztat nie może być mnie|sza niż:
- w Muzeum im. lohanna Gottfrieda w Morągu 100,00 zł (rycza}t);
- w siedzibie Zamek KapituĘ Warmlńskiei 150,00 zł (ryczaĘ;
- w pozo§tałych oddziałach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 120,00 zł (ryczaĘ.

6. Cena biletu wstępu dla każdego uczestnika lekcii lub warsztatu odpowiada cenie biletu ustalonei
dla siedziby i oddziałów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Ceny biletów określa załącznik
nr 1 do zarządzenia,

7. Przy ustalaniu odpłatności za zaięcia muzealne mają zastosowanie przepisy § 8.

8. Do ceny biletów wliczono podatek VAT w wysokości 80/o.

9. opłaty zryczałt owane oraz ryczah, o których mowaw ust. 1 -5, zostały zwolnione z podatku VAT.

§13

W przypadku, gdy uczestnikami lekcji lub Warsztatów muzealnych będą osoby, o których mowa
w § 8 ust. 2 pkt 2, ob|iczaiąc opłatę za lekcję muzealną lub warsztat muzealny nie pobiera się
również opłat zryczahowanych lub ryczałtów, o których mowa w § 72, z zastrzeżeniem usLz.

Postanowienia ust, 1 stosuje się w przypadku uzyskania od pracownika prowadzącego lekcję
muzealną lub prowadzącego warsztat muzealny lub współprowadzącego warsztat
współprowadzony zgody na przeprowadzenie lekcji lub warsztatu w ramach wolontariatu.

czas realizacji lekcji lub warsztatu w ramach wolontariatu, o którym mowa w ust, 2 wlicza się
do czasu pracy.

§14
opłatę za lekcję muzealną lub warsztat muzealny należy dokonać w kasie siedziby głównej lub
oddziału Muzeum Warmii i Mazur przed rozpoczęciem zajęć, a otrzymany dowód wpłaty
przedłożyć osobie prowadzącei lekcję lub warsztat przed rozpoczęciem zaięć muzealnych.

Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i Wysokości opłat za usługi stafutowe, strona 5 z 6



§15

Bilet wstępu zakupiony dla każdego uczestnika lekcii lub warsztatu upoważnia osoby uczestniczące
w zaięciach do zwiedzania wystaw stałych i czasowych w dniu, w którym odbywa się lekcia
muzealna lub warsztat muzealny lub w dniu następnym, wprzypadku gdyzajęcia odbyłysię w dniu,
w którym Muzeum iest zwyczajowo nieczynne dla zwiedzająrych (dzień techniczny).

Rozdział 4. Postanowlenia końcowe

§16
zmiany wysokości opłat za usługi statutowe nie dotyczą rezerwacii dokonanych przed dniem
weiścia w życie niniejszego zarządzenia,

§17
Wykonanie zarządzenia powierza się:

- w siedzibie Kierownikowi Działu Edukacii, Promocii i Wydawnictw oraz Kierownikowi Działu
Obsługi Zwiedzających i Organizacji Imprez,

- w oddziałach kierownikom oddziałów.

§18
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Głównei Księgowej.

§19
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajolvy przyjęty.

§20
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci
Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z dnia 17
zasad i wysokości opłat za usługi statutowe.

moc zarządzenie nr 5.027 /48 /2027
grudnia 2021 r. w sprawie ustaIenia

§21
zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia l czerwcałoz} t,
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załacznik nr 1
do zirządzenia nr S ,lzlI /{9,|z)zz
Dyrektora Muzeum
Warmii i Mazur W olsztynie
z dnia .ł.Omaia 2022 r.

Wysokości opłat za wstęp do siedziby głównei i oddziałów Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie:

1J Zamek KapituĘ Warmińskiei w Olsztynie - siedziba MWiM

rodzinny (rodzice lub prawni opiekunowie + dzieci do lat 18)
2+1 lub 1+2 58,00 zł
2+2,2+3,L+3 78,00 zł

Bilet wstępu na:
wieżę zamkową 72,00 zł

2) Dom,,GazeĘ OlszĘńskiei" w OtszĘnie

rodzinny (rodzice lub prawni opiekunowie + dzieci do lat 18J
2+1 lub 1+2 26,00 zł
2+2,2+3,7+3 36,00 zł

3) Muzeum Przyrody w Olsztynie

rodzinny (rodzice lub prawni opiekunowie + dzieci do lat 18J
2+7|ub 1+2 26,00 zł
Z+2,Z+3,7+3 36,00 zł

4J Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim

rodzinny (rodzice lub prawni opiekunowie + dzieci do lat 18J
2+1 lub 1+2 60,00 zł
2+2,2+3,7+3 82,00 zł

Bilet wstępu na:
- wieżę zamkową 72,0O zł

- dziedziniec i do piwnic 7,00 zł

5) Muzeum im. |ohanna Gottfrieda Herdera w Morągu
12,00 zł
6,00 zł

rodzinny (rodzice lub prawni opiekunowie + dzieci do lat 18)
2+I lub I+2 25,00 zł
2+2,2+3,1+3 30,00 zł

Ceny biletów: normalny
ulgowy

Ceny biletów: normalny
ulgowy

Ceny biletów: normalny
ulgowy

Ceny biletów: normalny
ulgowy

Ceny biletów: normalny
ulgowy

26,0O zł
18,00 zł

12,00 zł
9,00 zł

72,00 zł
9,00 zł

26,00 zł
20,00 zł



6J Muzeum w Mrągowie
Ceny biletów: nOrmalny

ulgowy
rodzinny (rodzice lub prawni opiekunowie + dzieci do lat 18)
Z+Ilub I+2 20,00 zł
2+2,2+3,I+3 30,00 zł

7] Muzeum Mazurskie w Szczytnie
Ceny biletów: normalny

ulgowy
rodzinny (rodzice lub prawni opiekunowie + dzieci do lat 18J
2+1|ub I+2 29,00 zł
2+2,2+3, 7+3 39,00 zł

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr s.Ozu l9../2o22
Dyrektora Muzeum
warmii i Mazur w olsztvnie
z dnia l/-. maia2}22i.

N.ieodpłatny wstęp na wystawy stałe w oddziałach Muzeum warmii i Mazur w olsztynie
obowiązuje odpowiednio w dniu tygodnia;

1,J Dom GazeĘ OlszĘńskiei w Olsztynie

2) Muzeum Przyrody w Olsztynie

3) Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim

4) Muzeum im. |ohanna Gottfrieda Herdera w Morągu

5J Muzeum w Mrągowie

6) Muzeum Mazurskie w S zczytnie
od 1 czerwca do 31, sierpnia środa
od 1 września do 31 maja niedziela

1,I,00 zł
7,00 zł

14,00 zł
9,00 zł

środa

środa

czwartek

wtorek

Wtorek

lotr żuch,,,,!ski



Styczeń:
o4.01.zo22r.wtorek

7Z.O7.20Z2 r. Środa
27.07.2022 r. Piątek
26.07.2022 r. Środa

Lutyl
O2,02.2O22 r. Środa
08.02.2022 r, Wtorek
77,02.2022 r. Czwartek
23.02,2022 r.Środa

Marzec:
07,03.2022 r. Wtorek
09.03,2022 r. Środa
75.03.2o2z r. Wtorek
23,03.2022 r.Środa

Kwiecień:
05,04.2022 r. Wtorek
13.04.2022 r. Środa
19,04.2022 r. Wtorek
z8.o4.Zo22 r. Czwartek

0S,OS.2022 r. Czwartek
70.05.2022 r. Wtorek
18.05.2022 r. Środa
24.05.2027 r. Wtorek

Ma

Załącznik nr 2a
do zarządzenia nr S,o21/ l9,.l2o22
Dyrektora Muzeum
warmii i Mazur w Olsztvnie
z dnia 3R. maia 2022

Nieodpłatny wstęp na wystawy stałe w siedzibie Muzeum warmii i Mazur w olsztynie
obowiązuje odpowiednio w dniu Ęgodnia:

Czerwiec:
01.06.2O22 r. Środa

07,06.2022 r. Wtorek
15.06.2022 r. Środa
27,06.2022 r. Wtorek
29.06.2022 r, Środa

Lipiec:
05.07 ,2022 r. Wtorek
1,3,07.2022 r.Środa
20.07 ,2022 r. Środa
26,07.2022 r. Wtorek

Sierpień:
02.08,2022 r. Wtorek
10.08.2022 r. Środa
76,08,2022 r. Wtorek
24.08.2022 r. Środa

wrzesieńl
O7 .09,2022 r. Środa
73.09.2027 r. Wtorek
22.o9,2022 r. Czwartek
27 .o9.2oz2 r. Wtorek

październikl
04.70,2022 r. Wtorek
13.1,o.2022 r. Czwartek
19 .70 ,2022 r , Środa
Z5.70.2022 r, Wtorek

Listopad:
02,77,202ż r. Środa

08.71,.2022 r. Wtorek
77 ,77.zOZ2 r. Czwartek
22.77,2022 r. Wtorek

Grudzień:
06.I2.2022 r. Wtorek
14.12,2022 r- Środa
27.I2.202Z r, Środa
27 .12.2022 r. Wtorek

Żfuth.o,1ll skl
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Załączniknr 3
do zarządzenia nr S .OTU l9.|2022
Dyrektora Muzeum

yfi[H;ł:;".!?","

ceny biletów za wstęp na wystawy czasowe w siedzibie oraz poszczególnych
oddziałach Muzeum Warmii i Mazur obowiązujące w dniu tygodnia, ń którym
wstęp na wystawy stałe iest nieodplatny:

1) siedziba Zamek Olsztyński 12,00 zł
2) Dom Gazety Olsztyńskiej w Olsztynie 6,00 zł
3) Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim ]-5,00 zł
4) Muzeum im. lohanna Gottfrieda Herdera w Morągu 5,00 zł
5) Muzeum w Mrągowie 5,00zł
6) Muzeum Mazurskie w Szczytnie 6,00 zł

zalącznik nr 4
do zarządzenia nr S.OTu19.lzozz
Dyrektora Muzeum
warmii i Mazur w olszwnie
z dnia *§ maia 20?2 i.

wysokości opłat za usługi przewodnickie obowiązujące w Muzeum warmii
i Mazur w Olsztynie:

1,) Zamek KapituĘ Warmińskiei w Olsztynie - siedziba MWiM
a) stawka podstawowa - usługa przewodnicka w języku polskim

grupy do 10 osób: 90,00 zł
grupy powyżej 10 osób: L20,00 zł

b) usługa przewodnicka w języku obcym
grupy do 10 osób: 180,00 zł

grupy powyżej 10 osób: 240,00 zł
c) stawka podstawowa - usługa przewodnicka w języku polskim poza

ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby
grupy do 10 osób: 180,00 zł

grupy powyżej 10 osób: 240,00 zł
d) usługa przewodnicka w języku obcym poza

ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby
grupy do ],0 osób: 360,00 zł

grupy powyżej 10 osób: 480,00 zł

Piątt Żńhowski



2)

e) usługa przewodnicka w ramach projektu pn. ,,GoĘcka architektura w
olsztyńskim zamku" 150,00 zł

Dom Gazety OlszĘńskiej w OlszĘnie
stawka podstawowa - usługa przewodnicka w języku polskim 50,00 zł

usługa przewodnicka w języku polskim
w sobotę lub niedzielę 60,00 zł

Muzeum Przyrody w Olsztynie
stawka podstawowa - usługa przewodnicka w języku polskim 50,00 zł

Muzeum warrnińskie w Lidzbarku warmińskim
a) stawka podstawowa - usługa przewodnicka w języku polskim

3)

4)

grupy do 10 osób:
grupy powyżej 10 osób:

bJ usługa przewodnicka w języku obcym
grupy do 10 osób:

grupy powyżej 10 osób:

70,00 zł
100,00 zł

140,00 zł
200,00 zł

140,00 zł
200,00 zł

280,00 zł
400,00 zł

50,00 zł
70,00 zł

100,00 zł
140,00 zł

c) stawka podstawowa - usługa przewodnicka w języku polskim poza
ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby

grupy do ].0 osób:
grupy powyżej 10 osób:

d) usługa przewodnicka w języku obcym poza
ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby

grupy do 10 osób:
grupy powyżej 10 osób:

5J Muzeum im. |ohanna Gottfrieda Herdera w Morągu
a] stawka podstawowa - usługa przewodnicka w języku polskim

grupy do 10 osób:
grupy powyże| 10 osób:

b) usługa przewodnicka w języku polskim poza ustanowionymi
dla zwiedzających godzinami otwarcia muzeum

grupy do ],0 osób:
grupypowyżei 10 osób:

6)

7)

Muzeum w Mrągowie
stawka podstawowa - usługa przewodnicka w języku polskim 50,00 zł

Muzeum Mazurskie w Szczytnie
stawka podstawowa - usługa przewodnicka w języku polskim 50,00 zł

KToR
azur W obaynie


