
Zarządzenie Nr 32/2017  

Dyrektora Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie Regulaminu zwiedzania  

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie  

 
 
 
Na podstawie § 12 ust. 4 pkt 3 Statutu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w zw. z art. 10 

ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

 

   § 1  

 

Ustala się Regulamin zwiedzania Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

  § 2   

 Traci moc Zarządzenie Nr 30/2017 Dyrektora Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z dnia 

27 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu zwiedzania Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 

Warszawie. 

  § 3   

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 



 

Załącznik do zarządzenia Nr 32/2017  
Dyrektora Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie  

z dnia 28 grudnia 2017 r.  
w sprawie Regulaminu zwiedzania   

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

 

 

Regulamin zwiedzania 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

 

§ 1   

Przestrzenie wystawiennicze 

 

1. Niniejszy regulamin zwiedzania Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (zwany dalej 

„Regulaminem”) określa zasady zwiedzania przestrzeni wystawienniczych Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 3 (zwanego dalej 

„Muzeum”). 

2. W Muzeum funkcjonują dwie przestrzenie wystawiennicze: 

1) przestrzeń wystawiennicza w pawilonie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22 w 

Warszawie (zwana dalej „Muzeum nad Wisłą”); 

2) przestrzeń wystawiennicza w budynku przy ul. Pańskiej 3 w Warszawie (zwana dalej 

„Muzeum na Pańskiej”). 

3. Przestrzenie wystawiennicze otwarte są w następujących dniach i godzinach:  

1) Muzeum nad Wisłą – we wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 12:00 do 

20:00, w sobotę w godzinach od 11:00 do 20:00, w niedzielę w godzinach od 11:00 do 

18:00; 

2) Muzeum na Pańskiej - we wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę w godzinach od 

12:00 do 20:00, w niedzielę w godzinach od 12:00 do 18:00. 

4. W okresie letnim Muzeum nad Wisłą czynne jest w piątek w godzinach od 12:00 do 22:00. 

Informacja o rozpoczęciu i zakończeniu okresu letniego udostępniana jest na stronie 

https://artmuseum.pl (zwanej dalej „stroną internetową Muzeum”.) 

5. W poniedziałek przestrzenie wystawiennicze są zamknięte dla zwiedzających. 

6. W uzasadnionych przypadkach Muzeum może doraźnie zmienić dni i godziny wstępu, podając 

informacje o zmianach na stronie internetowej Muzeum. 

 

§ 2  

Wstęp na ekspozycje  

 

1. Podstawą wejścia na ekspozycję jest ważny bilet wstępu.  

2. Ostatnie wejście odbywa się na kwadrans przed zamknięciem ekspozycji. 

3. Na ekspozycję nie należy wnosić parasoli, statywów, obszernych okryć wierzchnich i innych 

przedmiotów, które mogą przeszkadzać w zwiedzaniu, w szczególności rowerów i hulajnóg. 

Plecaki na ekspozycji mogą być noszone wyłącznie w rękach lub z przodu ciała.  



4. Przedmioty przeszkadzające w zwiedzaniu można pozostawić w samoobsługowej szatni, 

wyposażonej w bezpłatne szafki depozytowe. Klucze do szafek są dostępne w recepcji. Opłata 

za zgubiony kluczyk wynosi 30 zł. 

5. Przedmioty niemieszczące się w szafkach depozytowych można pozostawić w recepcji.  

6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy nieoddane na przechowanie.  

7. Na ekspozycje nie wolno wnosić przedmiotów ostrych i niebezpiecznych. 

8. Na wybrane ekspozycje może zostać wprowadzony zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem 

psów przewodników i psów asystujących. Informacja o braku lub wprowadzeniu zakazu 

dostępna w recepcji.  

9. Biletów wstępu nie wydaje się osobom zachowującym się w sposób, który zagraża 

bezpieczeństwu zbiorów lub innych zwiedzających, w szczególności z powodu znajdowania 

się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. 

10. Liczba zwiedzających przebywających w jednym czasie na ekspozycji lub towarzyszącemu jej 

wydarzeniu może zostać ograniczona.  

 

 

§ 3   

Bilety  

 

1. Wstęp na ekspozycje jest odpłatny. 

2. W czwartki wstęp na wystawy stałe jest nieodpłatny. 

3. Kasa przyjmuje płatność w złotówkach oraz akceptuje wybrane karty płatnicze. 

4. Bilet zakupiony w kasie należy okazać przy wejściu na ekspozycję. Bilet upoważnia do wstępu 

w dacie na nim wskazanej. 

5. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych: 

1) z przewodnikiem – wymaga uprzedniej rezerwacji na stronie internetowej Muzeum i 

odbywa się o wyznaczonych godzinach; 

2) bez przewodnika – nie wymaga uprzedniej rezerwacji na stronie internetowej Muzeum 

oraz odbywa się w dniach i godzinach otwarcia Muzeum. 

6. Maksymalna liczba osób w grupie oprowadzanej przez przewodnika to 25 osób, minimalna – 

8; dla klas szkolnych maksymalna liczba osób w grupie wynosi 30. Grupy zorganizowane 

liczące więcej osób mogą zostać podzielone na mniejsze grupy. 

7. Grupy zorganizowane bez przewodnika, w skład których wchodzi więcej niż 25 osób, mogą 

zostać podzielone na mniejsze grupy.  

8. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje: 

1) osobom, którym przysługuje ulga lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów 

państwowych, wymienionym w art. 10 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o 

muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 z późn. zm.); 

2) członkom Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz 

Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki w Łodzi; 

3) dziennikarzom; 

4) grupom zorganizowanym korzystającym z oferty edukacyjnej Muzeum;  

5) uczestnikom Działań Rodzinnych, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail: 

zapisy@artmuseum.pl. 

9. Na stronie internetowej Muzeum podaje się do wiadomości wysokość opłat za bilety, 

akceptowane karty płatnicze, jak również informuje się  o osobach, o których mowa w ust. 8 



pkt 1, oraz rodzajach dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnienia z opłaty za 

wstęp do Muzeum. 

 

§ 4   

Zasady zwiedzania  

 

1. Od wtorku do czwartku ruch na wystawie jest jednostronny, a od piątku do niedzieli –

dwustronny.  

2. Na ekspozycji nie należy dotykać eksponatów, biegać lub ślizgać się po posadzkach, jeść, pić, 

palić lub zachowywać się w inny sposób utrudniający zwiedzanie pozostałym osobom lub 

stanowiący zagrożenie dla eksponowanych obiektów. W szczególności nie jest dopuszczalne 

jeżdżenie na rolkach, deskorolkach i innych podobnych przedmiotach.  

3. Na ekspozycji uprasza się o nieprowadzenie rozmów telefonicznych i niekorzystanie z 

urządzeń elektronicznych emitujących dźwięki.  

4. Na wybrane ekspozycje obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem statywu i lampy 

błyskowej. Informacja o braku lub wprowadzeniu zakazu dostępna w recepcji.  

5. Dzieci w wieku do lat 12 mogą zwiedzać ekspozycje wyłącznie pod opieką osób dorosłych, 

które ponoszą za nie odpowiedzialność. 

6. Opiekunowie grup zorganizowanych odpowiadają za zachowania małoletnich członków 

grupy.  

7. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.  

 

§ 5  

Postanowienia końcowe  

 

1. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do wydarzeń, a w szczególności 

warsztatów, oprowadzań i lekcji muzealnych. Szczegółowe zasady uczestnictwa w 

wydarzeniach podawane są na stronie internetowej Muzeum.  

2. Wstęp na ekspozycję lub wydarzenie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem postanowień 

Regulaminu.  

3. Warunki komercyjnego wykorzystania przestrzeni wystawienniczych określa umowa zawarta z 

Muzeum. 

4. W przestrzeniach wystawienniczych oraz na terenach wokół budynków działa sieć 

monitoringu rejestrująca obraz. 

5. W przypadku ogłoszenia ewakuacji zwiedzający zobowiązani są do bezzwłocznego 

opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym. 

6. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób nieprzestrzegających 

postanowień Regulaminu. 

7. Skargi i wnioski można składać listownie, osobiście lub na adres e-mail: info@artmuseum.pl. 

8. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum: https://artmuseum.pl.  

9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.  

 


