
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu 

nr 21/2020 

z dnia 16 czerwca 2020 

w sprawie zmiany zakresu opłat za wstęp i oprowadzanie, godzin otwarcia oraz wprowadzenia Zasad zwiedzania obowiązujących  

w okresie zagrożenia epidemicznego COVID–19 w Muzeum Narodowym w Poznaniu i jego Oddziałach 

 

 

Na podstawie § 11 ust. 3 pkt 7 Statutu Muzeum Narodowego w Poznaniu zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Galeria Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Poznaniu czynna będzie w następujących godzinach: 

Poniedziałek  nieczynne 

Wtorek  11:00 – 18:00 

Środa   11:00 – 18:00 

Czwartek            11:00 – 18:00 

Piątek   11:00 – 18:00 

Sobota        11:00 – 18:00 

Niedziela   11:00 – 18:00. 

 

2. Oddziały Muzeum Narodowego w Poznaniu:  

 Muzeum Sztuk Użytkowych 

 Wielkopolskie Muzeum Wojskowe 

 Muzeum Instrumentów Muzycznych 

 Muzeum Etnograficzne 

 Muzeum Pałac w Rogalinie 

 Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie 

 Muzeum Zamek w Gołuchowie 

 

czynne będą w następujących godzinach:  

          Poniedziałek  nieczynne 

Wtorek             10:00 – 17:00 

Środa   10:00 – 17:00 

Czwartek  10:00 – 17:00 

Piątek   10:00 – 17:00 

Sobota              10:00 – 17:00 

Niedziela   10:00 – 17:00. 

 

3. Parki będą czynne dla zwiedzających w następujących godzinach: 

a) park przy Muzeum Etnograficznym w Poznaniu   6:30 – 17:00 

b) park przy Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu  9:00 – 17:00  

c) park przy Muzeum Pałacu w Rogalinie, park przy Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie:  

 maj, czerwiec, lipiec, sierpień:     9:00 – 20:00 

 marzec, kwiecień, wrzesień:    9:00 – 18:00 

 październik, listopad, grudzień, styczeń, luty:  9:00 – 16:00. 

 

§ 2 

1. W dniach: 1 stycznia, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny, Boże Ciało, 1 listopada, 24 grudnia, 

25 grudnia, 26 grudnia, 31 grudnia – Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz wszystkie Oddziały będą nieczynne.  

2. W dniu 31 grudnia Muzeum Instrumentów Muzycznych będzie dostępne dla uczestników Koncertu Sylwestrowego. 

3. W dniach: 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, 15 sierpnia,  11 listopada – Muzeum Narodowe w Poznaniu i jego 

Oddziały będą czynne jak w niedzielę. 

 

 

 



§ 3 

Wprowadza się cennik biletów wstępu na ekspozycje stałe w Muzeum Narodowym w Poznaniu i jego Oddziałach oraz cennik za oprowadzanie 

w Muzeum Narodowym w Poznaniu i jego Oddziałach zgodnie z Tabelą nr 1. 

 

TABELA NR 1  

1. Bilety wstępu/ bilet wstępu z oprowadzaniem 

Lp. Oddział Bilet 

normalny 

Bilet ulgowy Oprowadzanie 

 

Język polski Język 

angielski/język 

obcy 

Specjalistyczne 

język polski 

Specjalistyczne 

język angielski 

1. 

Galeria Malarstwa i Rzeźby 

Muzeum Narodowego  

w Poznaniu  

15,00 10,00 70,00 95,00 

- - 

2. Muzeum Sztuk Użytkowych 15,00 10,00 70,00 95,00 - - 

3. 
Muzeum Instrumentów 

Muzycznych 

12,00 8,00 70,00 95,00 
- - 

4. 
Muzeum Historii m. Poznania 

Ratusz 

12,00 8,00 70,00 95,00 
- - 

5. Wlkp. Muzeum Wojskowe 12,00 8,00 70,00 95,00 - - 

6. Muzeum Etnograficzne 12,00 8,00 70,00 95,00 - - 

7. Zamek w Gołuchowie 12,00 8,00 70,00 95,00 - - 

8. 

Muzeum A. Mickiewicza  

w Śmiełowie 

12,00 8,00 70,00 95,00 
- - 

9. 

 

Rogalin – całość ekspozycji          35,00 25,00 250,00 350,00 350,00 500,00 

Rogalin – Pałac  15,00 10,00 100,00 150,00 - - 

Galeria Obrazów 15,00 10,00 100,00 150,00 - - 

Gabinet londyński i Galeria 

antenatów 

5,00 3,00 50,00 100,00 
- - 

Powozownia 5,00 3,00 50,00 100,00 - - 

„Tajemnicze zakamarki 

Pałacu”  

(tylko z przewodnikiem) 

 

 

5,00 

+ 

bilet na 

oprowadzanie 

3,00 

+ 

bilet na 

oprowadzanie 

100,00 150,00 

- - 

Ogród i park - - 150,00 200,00 350,00 - 

 

2. Do opłaty za oprowadzanie należy doliczyć wg cennika koszt biletów wstępu na ekspozycję stałą a w przypadku wystaw czasowych obowiązują 

cenniki biletów wprowadzane odrębnymi  Zarządzeniami Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

§ 4 

1. Dzieci i młodzież ucząca się od 7 do 26 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej korzysta z biletu za 1 zł, zgodnie  

z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu nr 10/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie wstępu na wystawy stałe do Muzeum 

Narodowego w Poznaniu za symboliczną złotówkę dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia. 

2. Dzieci do lat 7 mają zapewniony wstęp bezpłatny. 

§ 5 

3. Ustala się, iż wtorek jest dniem bezpłatnego wstępu do Muzeum Narodowego w Poznaniu i do wszystkich jego Oddziałów. 

4. Bilety bezpłatne należy odebrać w kasach Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

5. Wydane karty gościa upoważniające do bezpłatnego wstępu do Muzeum Narodowego w Poznaniu zachowują ważność. 

§ 6 

Zasady wstępu dla osób upoważnionych z korzystania Karty Dużej Rodziny wynikają z Zarządzenia Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu 

nr 11/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzania zasad sprzedaży biletów wstępu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.  

 



 

§ 7 

W Muzeum dopuszcza się możliwość wynajmowania sal Muzeum w celu organizacji zebrań i innych wydarzeń pod warunkiem uzyskania 

zezwolenia Dyrektora Muzeum Narodowego w  Poznaniu i uzgodnieniu liczby uczestników z Głównym  Specjalistą ds. BHP.  

§ 8 

Wprowadza się  Zasady zwiedzania obowiązujące w okresie zagrożenia epidemicznego COVID–19,  które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia  

§ 9 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Kierownikom poszczególnych Oddziałów przy współpracy z Kierownikami Sekcji Administracji 

Oddziału, która wynika z zakresu ich obowiązków. 

§ 10 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc Zarządzenia Dyrektora Muzeum Narodowego: 

• 5/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zakresu opłat za wstęp oraz usług edukacyjnych w Muzeum Narodowym  

w Poznaniu i Oddziałach; 

• 6/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: godzin otwarcia Muzeum Pałac w Rogalinie, wprowadzenia Regulaminu zwiedzania, zasad 

rezerwacji biletów wstępu, opłat za wstęp oraz cen usług edukacyjnych w Muzeum Pałac w Rogalinie; 

• 46/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia godzin otwarcia Muzeum Narodowego w Poznaniu; 

• 14/2020 z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Zasad zwiedzania obowiązujących w okresie zagrożenia COVID –19 w Muzeum 

Narodowym w Poznaniu i w poszczególnych Oddziałach Muzeum; 

• 17/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu z dnia 05 maja 2020 r.  

nr 14/2020 dotyczącego wprowadzenia Zasad zwiedzania obowiązujących w okresie zagrożenia COVID–19 w Muzeum Narodowym  

w Poznaniu i w poszczególnych Oddziałach Muzeum. 

§ 11 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2020 roku.  

 

 

 

Tomasz Łęcki  

Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu  



  

                                                                   Załącznik nr 1 

 do zarządzenia Nr 21  z dnia 16 czerwca 2020 

 

 

Zasady zwiedzania obowiązujące w okresie zagrożenia COVID-19 

w Muzeum Narodowym w Poznaniu i jego Oddziałach 

 

 

1. Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania ,,Regulaminu zwiedzania muzeum” oraz poniższych „Zasad zwiedzania obowiązujących 

w okresie zagrożenia COVID-19 w Muzeum Narodowym w Poznaniu i jego Oddziałach”.  

2. Muzeum dostępne jest tylko dla osób posiadających własne maski (ewentualnie przyłbice) zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci 

poniżej 4 roku życia). Nieprzestrzeganie tej zasady (zdejmowanie lub zsuwanie masek) skutkuje koniecznością opuszczenia muzeum, 

dotyczy to również uczestników grup uczestniczących w oprowadzaniu po parkach z przewodnikiem). 

3. Zwiedzający są zobowiązani do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu. 

4. Straż Muzealna w sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia zwiedzającego może skontrolować temperaturę termometrem 

bezdotykowym. 

5. Przy kasie i przy szatni może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać w odstępach 1,5 m.  

6. Osoby przebywające w sklepie muzealnym mają obowiązek zachowania dystansu społecznego 1,5 m w masce. Przy kasie w sklepie 

muzealnym może przebywać jedna osoba. 

7. Zakup biletu, wydawnictw itp. powinien odbywać się w miarę możliwości poprzez płatności bezgotówkowe.  

8. Szatnia jest obowiązkowa zgodnie z „Regulaminem zwiedzania muzeum”, z zachowaniem zasad zwiększonego reżimu sanitarnego. 

9. Liczba osób w czasie zwiedzania grupowego może wynosić maksymalnie: 

a) w Muzeum Narodowym w Poznaniu – w Galerii Malarstwa i Rzeźby 20 osób   

b) w Muzeum Sztuk Użytkowych      10 osób 

c) w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym    15 osób 

d) w Muzeum Instrumentów Muzycznych     7 osób 

e) w Muzeum Etnograficznym      10 osób  

f) w Muzeum Pałacu w Rogalinie      10 osób 

g) w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie    10 osób 

h) w Muzeum Zamku w Gołuchowie     10 osób 

10. Na tarasie widokowym w Muzeum Sztuk Użytkowych może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 osób.  

11. Urządzenia multimedialne, audioprzewodniki oraz inne informatory dotykowe nie są udostępniane dla zwiedzających do odwołania. 

12. Zwiedzający obowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznego dystansu społecznego 1,5 m (nie dotyczy rodzin).  

13. Windą mogą przemieszczać się maksymalnie dwie osoby (nie dotyczy rodzin). 

14. Korzystanie z biblioteki i archiwum odbywa się według zasad opracowanych przez ich kierowników w konsultacji z Głównym Specjalistą 

ds. BHP Muzeum Narodowego w Poznaniu.  

15. Zwiedzanie grupowe oraz udział w wydarzeniach:  

a) Oprowadzenie grup jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji.  

b) Częstotliwość wejścia grup regulują oprowadzający lub kierownik oddziału. 

c) Opiekunowie grup zobowiązani są do współpracy z przewodnikiem w celu  utrzymania porządku i przestrzegania dystansu 

społecznego (1,5 m) pomiędzy uczestnikami oraz grupami. 

d) W przypadku grup szkolnych każda grupa zwiedzających musi posiadać opiekuna, który odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie 

uczestników. 



  

e) W przypadku pomieszczeń muzealnych, w których nie ma możliwości zachowania odpowiedniego dystansu społecznego (1,5 m 

odległości między osobami w grupie), oprowadzający przechodzi do następnej sali ekspozycyjnej (pomieszczenia) spełniającej 

warunki bezpieczeństwa. 

f) Wejście ostatniej grupy zwiedzających możliwe jest na godzinę przed zamknięciem ekspozycji. 

g) Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w danym Oddziale. 

 

 

Tomasz Łęcki 

Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu 


