
Zatzqdzenie Nr 2/2018

Dytektora Muzeum Sztuki Nowoczesnei w Watszawie

z dniaT maia20l8 t.

w spmwie Regulaminu zutiedzania

Muzeum Sztuki Nowoczesnei w Warszawie

Na podstawie $ 12 ust. 4 pkt 3 Statutu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w \X/arszawie w zw. z aft. 70

ust.3zd.2ustawyzdtia21 listopada7996Lomuzech(Dr.rJ.z2078t.poz.720zp6Ln.zm.)

zan4dza sig, co nastgpuje:

s1

Ustala sig Regulamin zwrcdzanra Muzeum Sztuki Nowoczesnej w \X/arszasire w bzmieniu

stanowiacym zaL4cznik do niniej sze go zatzqdzetia.

s2
Traci moc Zatz4dzerie Nr 32 / 201 7 Dpektora Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawi e z dnia

28 grrldllu.a 2077 r w sptawie Regulaminu zwtedzatiaMuzeum Sztuki Nowoczesnei w lflarszawie.

s3
Zarz4dzerie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

F'. NIKTOR

Mytkowska



Zal4czntk do zatzqdzenia Nt 2 / 201.8
Dyrektom Muzeum Sztuki Nowoczesnei w \ilZarszawie

z dnta'l maja201,8 r.
w sprawie Regulaminu zwiedzantz

Muzeum Sztuki Nowoczesnei w rWarszawie

Regulamin miledzania
Muzeum Sztuki Nowoczesnei w Warszawie

czqsc PTERWSZA
POSTANOWIENIA OGOLNE

s1
Przestfzenie wvstawiennicze

1. Niniejszy regulamin zwiedzania Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawte (zwanv dalej
,,Regulaminem") okreSla zasady zwtedzania przestneti wystawienniczych Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie z siedzibq w \il/arszawie pny ul. Pariskiej 3 (zwanego dalej
,rMuzeum').

2. W Muzeum funkcjonuj4 trzy przestrzenie wystawienricze:
1) pvestneA wystawiennicza w pawtTotie przy ul. Wybrzeie Ko6ciuszkowslie 22 w

Warszawie (zwana dalej ,,Muzeum nad Wisla,,);
2) przestneA wystawiennicza w budynku pvy d.Padskiej 3 w Warszawie (zwana dalej

,,Muzeum na Padskiej');
3) przesftzef wystawiennicz^ ptzy ul. Mlekicie 4 w Szuminie, gmina tr och5w, woj.

mazowieckie (zwana dalej ,,Domem Hansen6w w Szuminie',).
3. Przesftzente wystawiennicze oal.l^rte saw nast€puj4cych dniach t, godzinach:

1) Muzeum nad Wisl4 - we wtorek, Srodg, czwartek i pi4tek w godzinach od 12:00 do
20:00, w sobotg w godzinach od 1 1:00 do 20:00, w niedzielg w godzinach od 11:00 do
18:00;

2) Muzeum na Pariskiej - we wtorek, Stodg, czwartek pi4tek i sobotg w godzinach od
12:00 do 20:00,w niedzielq w godzinach od 12:00 do 18:00;

3) Dom Hansen6w w Szuminie - w wybrane soboty i nie&iele w okresie letnim w
godzinach od 10.00 do 18.00.

4. lnfotmacla o rozpoczgciu i zakoilczeniu okresu letniego udostgpniana jest na stronie
https: / / attnuseum.pl (zwanej dalej ,,stron4 internetow4 Muzeum,,).

5. W oktesie letnim Muzeum nad !7isl4 czynnejest w pi4tek w godzinach od 12:00 do 22:00.
6. Informacja, w kt5re soboty i niedziele mo2liwe jest zwiedzanie Domu Hansen6w w Szuminie.

dostgpna jest na stronie internetowej Muzeum.
7. rW uzasadnionych pnypadkach Muzeum moLe dotalnie zmieni6 dni i godziny wstepu, podaj4c

informacje o zmtanach na stronie internetowei Muzeum.



s2
Wstqp na ekspozycje

1'. Podstaw4 wei3cia na ekspozycjg jest wzLny bilet wstgpu, chyba ze w warunkach ekspozycji
dostgpnych na stronie internetowej Muzeum zasttzezono tnaczej.

2. Na ekspozycig nie nalezy wnosi6 parasoli, statyw6w, obszemych okry6 wierzchnich i innych
przedmiot6w, kt6te mog4 przeszkadza(.w zwiedzaniu, w szczeg5lnorici rower5w i hulajn6g.

3. Na ekspozycje nie wolno wnosi6 przedmiot6w ostrych i niebezpiec znych.

I Muzeum nie ponosi odpowiedzialno6ci z^ tzeczy nieoddane naprzechowanie.
5' Na wybrane ekspozycje mo2e zosta6 wprowadz ony zakaz *proiadzunia zwietzqt, z wyj4tkiem

ps6w przewodnik6w i ps6w asystuj4cych. Informacja o braku lub wprowadzetiu zakazu
dostgpna na stronie internetowej Muzeum lub w recepcji.

6' Liczba zwredzai4cych przebywaiqcych w jednym czasie na ekspozycji iub towatzyszqcemu jej
wydarzeniu moLe zostat ograniczotta.

7. Vl zwtedzaniu nie mog4 uczestniczy6 osoby zachowil4ce sig w spos6b, kt6ry zagraLa
bezpteczeilstwu zbior6w lub innych zwtedzaj4cych, w szczeg6lno6ci z powodu znajdowatia
sig w stanie nieftzeinxro6ci lub pod wpliwem 6rodk6w odurzaj4cych.

4l.

s3
Bilety

Bilety s4 odplatne, chyba 2e w warunkach ekspozycji dostgpnych na stronie intemetowej
Muzeum zasttze|ono inaczej.
\W czwartki wst€p na wystawy stale jest nieodplatny. Informacja o wystawach stalych
udostgpniana jest na stroni.e internetowej Muzeum.
Za wstgp do Muzeum przysluguje ulga w oplacie lub zwolnienie z optarJ osobom
wymienionym odpowiednio w art. 10 ust. 3a i ust. 3b ustawy z dtia 21 listopada 7996 r. o
muzezch Qr. U. z 2078 poz.720 z p62n. zm.).
Na stronie intemetowej Muzeum podaje sig do wiadomo5ci wysoko66 oplat za bilety,
akceptowane karry p\atricze, jak r6wnte| informuje sig o osobach, o kt6rych mowa w ust. 3,
otaz rodzaiach dokument6w potrvierdzajqcych uprawnienia do ulgi w oplacie albo zwolnienia
z opNaty za wst€p.

s4
Zasady zsiedzania

Na ekspozycii nie naleLy dotyka6 eksponat6w,biega(.lub Slizga6 sig po posadzkach , je6t, pit,
pali6 lub zachowywa6 sig w inny spos6b utrudniaj1cy zwiedzanie pozostaLym osobom lub
stanowi4cy zagroLenie dla eksponowanych obiekt6w. \X/ szczeg6lno6ci nie jest dopusz cza)ne
jeidzente na rolkach, deskorolkach i innych podobnych przedmiotach.
Na ekspozycit apnsza sig o nieprowadzenie rozm6w telefonicznych i niekorzystanie z
wz4dzefi elektonicznych emituj 4cych dzurigki.
Na wybrane ekspozycje obowi4zuje zakaz fotografowatia z u2yciem statFwu i lampy
blyskowej. Informacja o braku lub wprowadzetiu zakazu dostgpna na stronie intemetowej
Muzeum lub w recepcji.
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4. Opiekunowie grup zotgatizowanych odpowiadajq za zachowatiz maloletnich czlonk6w
gruPy.

5. Podczas zwrLedzanra naIe2y stosowa6 sig do uwag i zalecei pracownik6w Muzeum.

cznsc DRUGA
POSTANOWIENIA SZCZEGOLNE

R:OZDZIITLt
MUZEUM NAD WISLA(

ss
Wstqp na ekspozycie

1. Ostatnie wej6cie na ekspozycjg odblwa sig na kwadrans ptzed zamknigciem ekspozycji.
2. Plecaki na ekspozycji mog4 by6 noszonewy\qczriew rgkach \ub z pnodu ciaNa.

3. Pzedmioty ptzeszkadzaj4ce w zwredzaniu moLna pozostawi6 w samoobslugowej szatnl,
wyposa2oneiwbezpNahre szafki depozytowe. Klucze do szafek s4 dostgpne w recepcji. Optata
za zgubiony kluczyk wynosi 30 zl (uzydzteici zlotych).

4. Przedmioty riemteszczqce sig w szafl<ach depozytowych molna pozostawi6 w recepcji.

s6
Bilety

1. \7st9p na ekspozycje jest odplatny.
2. Kasa ptzymt$e platno66 w zlot6wkach oraz akceptuje wybrane katty p\atnicze.
3. Bilet zakupiony w kasie nale2y okazat. przy wej6ciu na ekspozycjg. Bilet upowa2tia do wst€pu

w dacie na nim wsktzanej.
4. Zwiedzal.rre Muzeum w grupach zorgatizowanych:

1) z pzewodnikiem - wymaga upzedniej rczerwacli na stronie internetowej Muzeum i
odbywa sig o wyznaczonych godztnach;

2) bez przewodnika - nie wymaga upzedniej rczetstacjina stronie internetowej Muzeum
oraz odbywa siE w dniach i godzinach otwarcia Muzeum.

5' Maksymalnahczba os6b w grupie oprowadzanej pnez przewodnika to 25 os6b, minimalna -
8; dla klas szkolnych maksymilna hczba os6b w grupie wynosi 30. Grupy zorgatizowane
hcz4ce wigcej os6b mog4 zostat podzielone na mniejsze grupy.

6. G-py zorgatizowane bez przewodnika, w sklad kt6rych wchodzi wigcej rnt 25 os6b, moga
zosta(. podzielone na mniejsze grupy.

7. Zwolnienie z op\ary za wst€p do Muzeum przysluguje:
1) osobom, kt6rym ptzysluguje ulga lub zwolnienie z oplaly za wstep do muze6w

pafistwowych, wymienionym w art. 10 ust. 3a t 3b ustawy z dtia 21 listopada 1.996 r. o
muzeach (Dr. U. z 2078 po2.720. z p62n. zm.);

2) czlonkom Towarzystwa Pnyjaci6l Muzeum, Towarzystwa Zachgty Sztuk Pigknych oraz
Towarzystw a P rzyjaci6\ Muzeum Sztuki w tr-odzt;

3) dzienntkarzom;
4) grupom zorgztizowanymkorzystaj4cym z oferq, edukaryjnej Muzeum;
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5) uczestnikom Dztalaf, Rodzinnych, po wcze6niejszym zg).oszetiu na adres e-mail:
z apisy @artrnu s eum. pl.

ROZDZIAL2
DOM TIANSENOW W SZUMINIE

s7
Vstqp na ekspozycie

Wst€p na ekspozycje wymaga uprzedtiej rezerwacji Qgloszerua) na stronie internetowei
Muzeum i odbywa sig o wyznaczonychgodzinach.
Formulaz zapis6w jest zamiesz cz^ny na stonie internetowej Muzeum w poniedzi a\.ek o godz.
1'2.00 z dwutygodniowym wyprzedzeriem. W formuiasu zzpis6w nalehy ol.ce5li6 rcdzaj
dojaz du (dojazd zap ewtiaty p rzez Muzeum albo dojazd wlasny).
W wlpadku doiazda zapewnianego ptzez Muzeum poprzez formuiral:. rno2e zapisa(. sig tylko
jedna osoba.

!7 wypadku dojazdu wlasnego popnez formtiarzjedna osoba moLe zgLosr6 tylko jeden Srodek
transportu i maksymalnie pi96 os6b.
Ptz51gcie zgloszenia iest potwietdzane generowanym 

^utorrreltlcznie 
e-mailem. Nastgpnie

pracownik Muzeum Q,apisy@artmuseum.pl) kontaktuje sig ze zgLoszonymi osobami wedlug
koleinoSci wp\ywu zgloszen,przekazuj4c informacje niezbgdn e d,o zwredzania, orazwskazujac,
czy dana osoba zostal.a zapisana na listg gl6wn4 czy rezetwow4.
!7 poniedzialek poprzedzai4cy zwtedzatie nastepuie weryfrkacja, czy wszyscy zgloszeni
zaptsati na listg gl6wn4 k"pili bilety. W przypadku niedokonariazakupu bilet6w, osoby z listy
gl6wnej zostai4skre6lone, a mo2liwo5t zwiedzanta uzyskuj4 osoby z listy rezerwowej wedlug
kolejnoSci zg\osze6.

7. O mo2liwo6ci zwiedzania osoby z hsty rezerwowej zostanq powiadomione odrgbnym e-
mailem.

8. Watunkiem zwiedzania przez osoby z llrsry rezerwowej jest dokonarie zalotpu bilet6w i
przeslanie potwierdzenia dokonania przelewu na adres zapisy@artmuseum.pl do czwartku
p optzedzaj1cego miedzatie.

s8
Bitety

1. Wstgp na ekspozycje jest odplatny.
2. Cena biletu zale2y od rodzaju dojazdu; w przlpadku dojazdu wlasnego cena biletu jest tizsza

anieU,w wypadku dojazdu zapewntanego ptzez Muzeum.
3. BtletnileLy naby(.w teminie:

1) sze6ciu dni od dnia zamieszczenia. na stronie intemetowej Muzeum formttlarzazapis6w - w
przypadku os5b zapisanych na listg gl6wn4;
2) dziesigciu dni od dnia zamieszczetiana stronie intemetowejMuzeum formvlarzazapis6w -

-w przp^dku os6b zapisanych na listg rezerwowa.
4. Bilet mo2na op\aci(. przelewem lub naby6 w kasie Muzeum nad wisl4.
5. W wypadku biletu oplaconego przelewem, potwierdzenie dokonania przelewu nalehy przesLa(.

na adres zapisy@artrnuseum.pl w terminach wskazanych w ust. 3.



7.

1.

Bilet oplacony przelewem wydawany jest ptzez pncownika Muzeum, za okazatiem dowodu
rvplag, przy wej6ciu do Srodku transportu zapewrianego przez Muzeum (w przypadku
dojazdu zapewtianego ptzez Muzeum) lub przed wei6ciem do Domu Hansen6w w Szuminie
(w przypadku dojazdu wlasnego).

W pi4tek popnedzai4cy zsxrtedzznie bilety na wolne miejsca b9d4 do nabycnwy\qcznrew kasie
Muzeum nad Wisl4.

se
Zasady z:wiedzania

Dom Hansen6w w Szuminie iest udostgpniany do zwiedzania w malych grupach -
maksymalrrie 16-osobowych,przy czymzewzglgd6w konserwatorskich wewnqtrzdomu moLe
przebywa(. jednoczeSnie nie wigcej ni2 dziewig6 os6b.
W wypadku doiazdu zapewrianego przez Muzeum, Muzeum zapewria dojazd, z i do
Warszawy, optowadzatie przez przewodnika, ubezpieczenie nast€pstw nieszczgSliwych
wypadk6w oraz creple napoje. Odentacyjny czas odwyjazdudo powrotu to siedem godzin (od
godz. 10.00 do godz. 17.00).

'$7 wypadku dojazduwlasnego Muzeum zapewntamo2liwoS6 zwtedzatiaDomu Hansen6w w
Szuminie o zurezerwowanej goddtie: 10.00, 72.00,14.00lub 16.00. Godzing rczentacjtustala
ze zwiedzajacym pracownik Muzeum, uwzglg dntajac kolejno66 zgNoszeil.
Optowadzania odbywaj4 sig w jezyku polskim. Pytanta o mo2liwodci oprowadzariaw innych
igzykach, j^k r6wnie| w Polskim Jgzyku Migowym, nzlely kierowa6 fl^ adres
zapisy @artrnuseum. pl.

czBscTRzECrA
POSTANOWIENIA KONCOWE

s10

1. Postanowienia Regulaminu dotyczqce ekspozycji stosuie sig odpowiednio do wydarzeit, aw
szczeg6lno6ctwarsztat6w, optowadzan i lekcji muzealnych. Szczeg6lowe zaszdy uczestnictwa
w wydatzeninch podawane se na sftonie internetowej Muzeum.

2- Wstgp na ekspozycjg lub wydxzerie jest jednozn^czny z zqakceptowzniem postanowied
Regulaminu.

3. Warunki komercyjnego wykotzystaria przesttzeni wystawienniczych okre6la umowa z^wafi^ z
Muzeum.

4. W pflestrzeni^ch wystawienniczych otz.;z 17z_ terenach wok6l budynk6w dziaNa sie6
monitoringu rejestruj aca obraz.

5. 'S7 przypadku ogloszenia ewakuacji zutiedzajacy zobowi4zmi sa do bezzwhocznego
opuszczenia budynku najbluszym wyj Sciem ewakuacyjnym.

6. Muzeum z^stazeg^ sobie prawo do nieprzfecia lub wyproszenia os6b tieptzestzegajeaJch
p ostanowied Regulaminu.

7. Skargi i wnioski moLna sklada6 listownie, osobiScie lub na adres e-mail: info@arunuseum.pl.
8. Regulamin jest dostgpny na stronie Muzeum: htqs:/ /artntuseum.pl.
9. Regulamin obowi4zuje od dnia 7 maja2018 r.

3.

AT.

'i' ".,.# ^l.f 
,T?,11,., o. 

" 
u,

Ittta Mytkorvska


