
Tekst jednolity z dnia 16.05.2019 r. 
Załącznika nr 3 do Zarządzenia nr OP-021-Z/10/2003 Dyrektora Muzeum Okręgowego 

w Toruniu w sprawie odpłatnych usług świadczonych przez Muzeum, 
wprowadzonego aneksem nr 19 z dnia 19.06.2015 r.

(zmiany: aneks nr 20 z dnia 18.11.2015 r., aneks nr 21 z dnia 20.11.2015 r., 
aneks nr 22 z dnia 13.05.2016, aneks nr 23 z dnia 18.08.2016 r., aneks nr 24 z dnia 29.11.2016 r.,
aneks nr 25 z dnia 19.05.2017 r., aneks nr 26 z dnia 30.05.2017 r., aneks nr 27 z dnia 6.10.2017 r.,
aneks nr 30 z dnia 22.06.2018 r., aneks nr 31 z dnia 31.07.2018 r., aneks nr 32 z dnia 21.12.2018 r.,
aneks nr 33 z dnia 16.05.2019 r., aneks nr 34 z dnia 18.06.2019 r., aneks nr 35 z dnia 28.06.2019 r.,

aneks nr 36 z dnia 20.11.2019 r., aneks nr 37 z dnia 12.02.2020 r.) 
obowiązuje od 12.02.2020 r.  

aneks nr 35 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 36 z dnia 20.11.2019 r., aneks nr 37 z dnia 12.02.2020 r.

I. Opłaty za wstęp do oddziałów Muzeum Okręgowego w Toruniu.

1. Do Ratusza
a) na sale ekspozycyjne

- opłata normalna 17,00 zł
- opłata ulgowa 12,00 zł

b) na Wieżę Ratuszową
- opłata normalna 17.00 zł
- opłata ulgowa 12,00 zł

c) do Ratusza i na Wieżę Ratuszową
- opata normalna 29,00 zł
- opłata ulgowa 22,00 zł

2. Do Domu Mikołaja Kopernika
a) na sale ekspozycyjne 

- opłata normalna 17,00 zł
- opłata ulgowa 13,00 zł

b) na filmy 4D miejsca siedzące na fotelach 
- opłata normalna 17,00 zł 
- opłata ulgowa 13,00 zł

c) na filmy 4D miejsca na antresoli 
- opłata normalna 15,00 zł 
- opłata ulgowa 11,00 zł

3. Do Muzeum Historii Torunia, w Domu Eskenów: 
a) na ekspozycje i pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”

- opłata normalna 23,00 zł
- opłata ulgowa   18,00 zł 

b) na sale ekspozycyjne
- opłata normalna   14,00 zł 
- opłata ulgowa   11,00 zł

c) na pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”
- opłata normalna   14,00 zł
- opłata ulgowa   10,00 zł

4. Do Kamienicy pod Gwiazdą
- opłata normalna   14,00 zł
- opłata ulgowa      11,00 zł
5. Do Muzeum Podróżników
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- opłata normalna    14,00 zł
- opłata ulgowa                 11,00 zł

5a. Do Muzeum Toruńskiego Piernika:

a) na interaktywną wystawę oraz powiązane z nią warsztaty 
- opłata normalna 18,00 zł
- opłata ulgowa   13,00 zł

b) na interaktywną wystawę bez części warsztatowej 
- opłata normalna    14,00 zł
- opłata ulgowa    11,00 zł

c) na warsztaty bez interaktywnej wystawy:
- opłata normalna 14,00 zł
- opłata ulgowa    11,00 zł

6. Do dwóch oddziałów Muzeum wg. zasad:
1) Do Ratusza (bez Wieży Ratuszowej)

oraz do Muzeum  Historii  Torunia,  w  Domu
Eskenów  (ekspozycje  i  pokaz  w
technice 3D pt. Księga Toruń) lub
Kamienicy pod Gwiazdą lub
Muzeum Podróżników

2) Do Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty)
oraz do Muzeum  Historii  Torunia  w  Domu

Eskenów  (eskpozycje  i  pokaz  w
technice 3D pt. Księga Toruń) lub 
Kamienicy pod Gwiazdą lub 
Muzeum Podróżników

 opłata normalna 29,00 zł
 opłata ulgowa   21,00 zł

dla każdej z wyżej przedstawionych możliwości.
7. Dwudniowe bilety wstępu do:

a) Ratusza  (bez  Wieży  Ratuszowej),  Muzeum  Historii  Torunia  w  Domu  Eskenów
(ekspozycje i pokaz w technice 3D pt. Księga Toruń), Muzeum Podróżników, Kamienicy
pod Gwiazdą, Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty):
- opłata normalna 55,00 zł
- opłata ulgowa              45,00 zł

b) Ratusza,  na  Wieżę  Ratuszową,  Muzeum  Historii  Torunia  w  Domu  Eskenów
(ekspozycje i pokaz w technice 3D pt. Księga Toruń), Muzeum Podróżników, Kamienicy
pod Gwiazdą, Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty):
- opłata normalna 65,00 zł
- opłata ulgowa 50,00 zł”

8. Wstęp na zwiedzanie pn. Ratusz Nieznany:
a) W okresie od kwietnia do września

 opłata za osobę 30,00 zł,
 opłata za grupę max. 22 osób 600,00 zł 

b) W okresie od października do marca
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 opłata za grupę max. 22 osób 600,00 zł

II.  Zasady wnoszenia opłat ulgowych i zwolnień od opłat na ekspozycje.

1. W  każdą  środę  wstęp  na  wystawy  stałe  w:  Ratuszu,  Muzeum  Historii  Torunia,  w  Domu
Eskenów, Domu Kopernika, Muzeum Podróżników, Kamienicy pod Gwiazdą oraz na wystawy
czasowe na tzw. Małej Galerii w Ratuszu (skrzydło północne) jest bezpłatny. 

2. Opłata za wstęp: 
- na wystawy czasowe na Sali  Wystaw Czasowych (skrzydło zachodnie)   w Ratuszu

Staromiejskim 
- na pokaz w technice 3D pt. Księga Toruń w Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
w środy wynosi:
a) opłata normalna:     12,00 zł
b) opłata ulgowa:                    9,00 zł

3. Wstęp  na  Wieżę  Ratuszową,  interaktywną  wystawę  warsztatową  w  Muzeum  Toruńskiego
Piernika,  warsztaty  wypieku  piernika  w  Muzeum  Toruńskiego  Piernika,  filmy  4D  w  Domu
Mikołaja  Kopernika,  pokazy,  zajęcia  i  inne  warsztaty  jest  płatny  zgodnie  z  obowiązującymi
opłatami za bilety wstępu do poszczególnych obiektów. 

3a. Dyrektor Muzeum Okręgowego może udostępnić każdą z wystaw stałych i czasowych, filmy 4D,
pokazy,  zajęcia  i  warsztaty  bezpłatnie  lub  na  zasadach  określonych  dla  wystaw  stałych  na
podstawie odrębnego Zarządzenia.      

4. Opłata ulgowa przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych,

studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie; 
2) uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącymi

obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

3) uczniom  szkół  prowadzonych  przez  organizacje  społeczne  za  granicą,
zarejestrowanych  w  bazie  prowadzonej  przez  upoważnioną  jednostkę  podległą
ministrowi  właściwemu do spraw oświaty  i  wychowania, w okresie pobierania nauki
języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych
w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

4) uczniom  szkół  funkcjonujących  w  systemach  oświaty  innych  państw  w  okresie
pobierania  nauki  języka  polskiego,  historii,  geografii,  kultury  polskiej  lub  innych
przedmiotów nauczanych  w języku  polskim,  nie  dłużej  niż  do  ukończenia  18.  roku
życia; 

5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty
innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia; 

6) uczniom szkół  europejskich  działających  na  podstawie  Konwencji  o  Statucie  Szkół
Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r.
poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii,  geografii,  kultury polskiej lub
innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18.
roku życia; 

7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także
osobom  niepełnosprawnym  wraz  z  opiekunami,  będącym  obywatelami  państw
członkowskich  Unii  Europejskiej,  Konfederacji  Szwajcarskiej  oraz  państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym;
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8) nauczycielom: 
a) szkół  i  placówek  systemu  oświaty,  zakładów  poprawczych  i  schronisk  dla

nieletnich, 
b) szkół  działających  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej,  Konfederacji

Szwajcarskiej  oraz  państwach  członkowskich  Europejskiego  Porozumienia  o
Wolnym  Handlu  (EFTA)  –  stronach  umowy  o  Europejskim  Obszarze
Gospodarczym, 

c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w
bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu
do spraw oświaty i wychowania, 

d) uczącym  języka  polskiego,  historii,  geografii,  kultury  polskiej  lub  innych
przedmiotów  nauczanych  w  języku  polskim  w:  –  szkołach  funkcjonujących  w
systemach oświaty innych państw,
 sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 
 szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół

Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
9) osobom  fizycznym  odznaczonym  odznaką  „Za  opiekę  nad  zabytkami”,  odznaką

honorową  „Zasłużony  działacz  kultury”,  odznaką  honorową  „Zasłużony  dla  Kultury
Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

10) kombatantom,
11) osobom posiadającym Toruńska Kartę Seniora,
12) osobom posiadającym Toruńską Kartę Osoby z Niepełnosprawnością.

5. Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
a) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari,

Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; 
c) członkom Międzynarodowej  Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej  Rady Ochrony

Zabytków (ICOMOS); 
d) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie

Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 753 i 2066 oraz z
2017 r. poz. 60); 

e) dzieciom do lat 7,
f) opiekunom wycieczek sprawujących opiekę nad 15 osobową grupą uczniów,
g) przewodnikom turystycznym, przeszkolonym do oprowadzania po Toruniu,
h) członkom Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu za okazaniem ważnej

legitymacji,
i) weteranom i weteranom poszkodowanym.

6. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z
opłaty za wstęp do muzeów są: 
1) legitymacje  szkolne,  studenckie,  słuchaczy,  uczestników  studiów  doktoranckich,

doktoranta;
2) legitymacje emeryta-rencisty; 
3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności; 
4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 8), 9), pkt. 5,

ppkt. 2) 
5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu 
6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie; 
7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS; 
8) Karta Polaka; 
9) dokumenty potwierdzające wiek; 
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10) inne  dokumenty  potwierdzające  uprawnienia  osób,  o  których  mowa  w  pkt  4  i  5,  do
korzystania  z  ulgi  w  opłacie  do  muzeów  wydane  na  terenie  RP  lub  w  państwach
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym

7. W przypadkach nieokreślonych  w pkt.  3-4  Dyrektor  Muzeum Okręgowego w Toruniu  może
zwolnić z opłat lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty ulgowej.

8. Posiadacz Katy VIP wraz z  osobami towarzyszącymi  ma prawo do bezpłatnego wstępu na
wszystkie ekspozycje w Muzeum Okręgowym w Toruniu do dnia wskazanego na Karcie.  Karta
VIP  jest  wydawana  przez  Dyrektora  Muzeum  i  zawiera:  numer  kolejny  (od  1-500),  imię  i
nazwisko posiadacza oraz datę ważności Karty.

9. Dla posiadaczy toruńskiej Karty Dużej Rodziny (wzór stanowi załącznik nr 1 do aneksu nr 13),
po jej okazaniu przysługuje:
a) do Ratusza na wystawy stałe, za wyjątkiem Wieży Ratuszowej

- opłata normalna 12,00 zł
- opłata ulgowa 10,00 zł

b) do  Domu  Mikołaja  Kopernika  na  wystawy  stałe,  za  wyjątkiem  udziału  w  zajęciach,
pokazach, 

- opłata normalna 12,00 zł
- opłata ulgowa 10,00 zł

c) do Kamienicy pod Gwiazdą na wystawy stałe
- opłata normalna  10,00 zł
- opłata ulgowa    8,00 zł

d) do Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycja i warsztaty)
- opłata normalna  12,00 zł
- opłata ulgowa  10,00 zł.

Dla posiadaczy Unijnego Paszportu Turystycznego (wzór stanowi załącznik nr 1 do aneksu nr
18), po jego okazaniu przysługuje:
b) Do Muzeum Historii Torunia, w Domu Eskenów na sale ekspozycyjne i pokaz w technice

3D pt. „Księga Toruń”:  
- opłata normalna   15,00 zł
- opłata ulgowa   12,00 zł

c) do Kamienicy pod Gwiazdą na wystawy stałe
- opłata normalna   12,00 zł
- opłata ulgowa   10,00 zł

d) do Muzeum Toruńskiego Piernika interaktywna ekspozycja i warsztaty piernikarskie 
- opłata normalna   12,00 zł
- opłata ulgowa   11,00 zł.

III. Pozostałe opłaty.

1. Zabrania  się  przy  fotografowaniu  i  filmowaniu  korzystania  z  lamp  błyskowych  oraz  innych
urządzeń doświetlających. Zabrania się wykonywania zdjęć w przypadku, gdy właściciel obiektu
na ekspozycji zastrzeże sobie zakaz fotografowania lub filmowania.

2. Lekcje i warsztaty muzealne:
a) Uczestnik lekcji lub warsztatu opłaca bilet edukacyjny w cenie 11,00 zł od osoby w każdym

z oddziałów. 
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b) Opłata za lekcje prowadzone przez nauczyciela upoważnionego dokumentem muzealnym
do samodzielnego prowadzenia lekcji w obiektach muzealnych, po uprzednim uzgodnieniu
terminów z pracownikami Działu Edukacji:
- bilet edukacyjny 9,00 zł/osoba

c) Warsztaty muzealne prowadzą tylko pracownicy Muzeum.
d) Opłata dla grup dzieci w wieku 4-7 lat powyżej 10 osób w Muzeum Toruńskiego Piernika

(ekspozycja i warsztaty) wynosi 100 zł od grupy.
3. Biesiada piernikowa:

Biesiada piernikowa:
a) biesiada

- do 30 osób:   
trwająca do 2 godz.:   1.200,00 zł
za każdą kolejną godzinę należy doliczyć kwotę:      700,00 zł

- do 45 osób:
trwająca do 2 godz.:            1.500,00 zł
za każdą kolejną godzinę należy doliczyć kwotę:    850,00 zł

b) dopuszcza się możliwość negocjowania ceny biesiad.
4. Urodziny w Muzeum

- opłata dla grupy od 2 do 10 osób      350,00 zł 
- opłata za każdą następną osobę      32,00 zł
Sposób organizacji zajęć określa „Regulamin organizacyjny Urodzin w Muzeum Okręgowym w
Toruniu” wprowadzony odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu.

5. Opłata za oprowadzanie w języku angielskim i niemieckim we wszystkich oddziałach Muzeum,
w wynosi 100,00 zł od grupy (opłata niezależna od biletów wstępu).

6. Opłata za sesję fotograficzną niekomercyjną we wszystkich oddziałach Muzeum Okręgowego w
Toruniu wynosi 600,00 zł za jeden dzień. Dopuszcza się możliwość negocjowania ceny sesji
fotograficznej.

7. Opłata za oprowadzanie z przewodnikiem we wszystkich oddziałach Muzeum wynosi 12,00 zł
od osoby. Opłatę uiszczają wszystkie osoby uczestniczące w oprowadzaniu, w tym uprawnione
do bezpłatnego zwiedzania ekspozycji.      

8. Opłata za wypożyczenie jednego audioprzewodnika w Domu Mikołaja Kopernika wynosi 7,00
zł.
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