
 

 

                                               ZARZĄDZENIE NR 14/22 

                          Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu 

              

                                                  z dnia 15 czerwca 2022 r. 

  

               zmieniające zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminów 

 zwiedzania Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu i Muzeum Wnętrz Dworskich  

 w Ożarowie – Oddziału Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, baszty Męczarni  

                                             oraz wiatraka w Kocilewie  

 

 

 

 Na podstawie § 11 pkt. 1 Statutu MZW w Wieluniu (Uchwała nr XXXII/388/13 Rady 

Miejskiej w Wieluniu z dnia 12.09.2013 r., Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub 

zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów 

potwierdzających ich uprawnienia (Dz.U. Nr 160, poz. 994 z dnia 10 czerwca 2008 r.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 roku  

w sprawie zabezpieczenia zbiorów  muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 

niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. poz. 1240 z dnia 

19 września 2014 r.), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. W Regulaminie zwiedzania Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu stanowiącego 

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2016 (zm. zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 12 czerwca 

2017 r., Nr 17/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  § 2 otrzymuje brzmienie 

Wprowadza się dla zwiedzających następujące opłaty za wstęp do Muzeum: 

        Bilet normalny -   10,00 PLN/osoba 

        Bilet ulgowy -   5,00 PLN/osoba 

        Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + dzieci, max. 6 osób)    -  25,00 PLN 

        Opłata za przewodnika po muzeum - 50,00 PLN/grupa do 30 osób 

        Opłata za przewodnika po mieście  pierwsza godzina  i każda kolejna rozpoczęta 

        godzina - 50,00 PLN/grupa do 30 osób 

           

     W każdą niedzielę wstęp na wystawy jest nieodpłatny. 

 

     Muzeum oferuje dla grup zorganizowanych lekcje muzealne oraz zajęcia warsztatowe. 

     Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 30 osób. 

     

    Opłata za przeprowadzenie zajęć warsztatowych, lekcji muzealnych i za udział  

    w koncertach muzycznych w Muzeum : 

    1. Zajęcia warsztatowe: 

    a) dzieci i młodzież szkolna           -        10,00 PLN/osoba*  

    b) dzieci w wieku przedszkolnym  -        9,00 PLN/osoba* 

   2. Koncerty muzyczne     -      35,00 PLN/osoba* 

   3. Lekcje muzealne         -      bilety wstępu + przewodnik 
       * - organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen biletów 

 



Grupy wycieczkowe, lekcje muzealne oraz zajęcia warsztatowe  należy zgłaszać do 

Działu Edukacji i Promocji pod numerami telefonów: (43)  843 43 34 lub 601 929 303. 

  

 

 § 2. 1. W Regulaminie zwiedzania Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie – Oddział 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia 

Nr 4/2016 (zm. zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., Nr 17/21  

z dnia 28 czerwca 2021 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  § 2 otrzymuje brzmienie 

      Wprowadza się dla zwiedzających następujące opłaty za wstęp do Muzeum Wnętrz  

      Dworskich w Ożarowie – Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu: 

  Bilet normalny     - 10,00 PLN/osoba 

 Bilet ulgowy        -    5,00 PLN/osoba 

             Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + dzieci, max. 6 osób)   -  25,00 PLN 

 Opłata za przewodnika po muzeum   -  50,00 PLN/grupa do 30 osób 

           

      W każdą niedzielę wstęp na wystawy jest nieodpłatny. 

 

      Muzeum oferuje dla grup zorganizowanych lekcje muzealne oraz  zajęcia warsztatowe. 

      Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 30 osób. 

 

      Opłata za udział w audycjach muzycznych, koncertach,  przeprowadzenie lekcji 

      muzealnych i zajęć warsztatowych w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie  

     – Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu: 

            1. Koncert muzyczny               -    35,00 PLN/osoba* 

2. Audycja muzyczna    -    5,00 PLN/osoba 

3. Zajęcia warsztatowe: 

   a) dzieci i młodzież szkolna            -      10,00 PLN/osoba* 

   b) dzieci w wieku przedszkolnym  -      9,00 PLN/osoba* 

           4. Lekcje muzealne       -     bilety wstępu + przewodnik 
       * - organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen biletów 

 

Grupy wycieczkowe, lekcje muzealne i zajęcia warsztatowe  należy zgłaszać pod 

numerami telefonów:  

(43)  841 17 24 lub 887 111 313 

 

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

 

 


