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REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM OKRĘGOWEGO  

IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY 

 

1. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego jest otwarte dla zwiedzających w następujących 

godzinach :  

W centrum miasta: 

 Budynek Główny (ul. Gdańska 4) 

 Apteka Pod  Łabędziem (ul. Gdańska 5) 

 Zbiory Archeologiczne (ul. Mennica 2) 

 Europejskie Centrum Pieniądza (ul. Mennica 4) 

 Dom Leona Wyczółkowskiego  (ul. Mennica 7) 

  Galeria Sztuki Nowoczesnej  (ul. Mennica 8) 

 Spichrze nad Brdą (ul. Grodzka 7-11) 

jest otwarte dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach: 

wtorek, czwartek:   10.00 – 18.00 

środa, piątek: 12.00 – 20.00 

sobota – niedziela: 12.00 – 18.00 

poniedziałek:  nieczynne 

 

W Exploseum (ul. A. Nobla) 

 Od dnia 1 marca do 31 marca: 

wtorek – niedziela: 09.00-15.00 

poniedziałek: nieczynne       

 

Od dnia 1 kwietnia do 31 października: 

wtorek – niedziela: 10.00-18.00 

poniedziałek: nieczynne 

 

Od dnia 1 listopada do końca lutego (28 lub 29) 

nieczynne dla zwiedzających 

 

Centrum Edukacji Muzealnej – zamknięte do odwołania 

 

2. 1 stycznia, Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna, Uroczystość Bożego Ciała, 1 listopada, 24 

grudnia, 25 grudnia -  Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających. Wyjątek stanowią niektóre dni 

świąteczne przypadające w poniedziałki. Muzeum w te dni jest czynne dla zwiedzających w 

godzinach 10.00–18.00. We wtorek następujący po takim święcie muzeum jest nieczynne dla 

zwiedzających. 

 

3.  Dyrektor może zarządzić zamknięcie Muzeum w inne dni ze względów organizacyjnych lub 

technicznych. 

 

4. Ostatnie wejście do Muzeum (z wyjątkiem Exploseum) jest możliwe najpóźniej na 20 minut 

przed jego zamknięciem.  

Ostatnie wejście na wystawę stałą w Exploseum jest możliwe na 1 godzinę przed zamknięciem.  

W związku z tym, że zwiedzanie całej trasy w Exploseum (wystawy stałej) trwa 2 godziny, wejście 

na trasę na 1 godzinę przed  jej zamknięciem umożliwia zwiedzenie jedynie fragmentu 

ekspozycji. 
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Po upływie ww. czasu bilety wstępu nie będą sprzedawane. 

 

5. Zwiedzających obowiązuje uiszczenie opłaty za wejście do Muzeum oraz okazanie dokumentu 

uprawniającego do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp. 

 

6. Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzać Muzeum tylko pod opieką osoby dorosłej. 

 

7. W Exploseum zwiedzający korzystający z indywidualnego zwiedzania otrzymują kartę dostępu. 

Karta ta umożliwia otwieranie drzwi do poszczególnych budynków kompleksu Exploseum. Po 

zakończeniu zwiedzania zwiedzający zobligowany jest do wrzucenia otrzymanej karty do 

oznaczonego pojemnika znajdującego się na końcu trasy zwiedzania. 

 

8. W części budynków znajdują się szatnie. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe. Muzeum nie 

ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatniach.  

 

9. Zwiedzającego Muzeum obowiązuje zakaz: 

 dotykania wszystkich eksponatów, gablot i sprzętu ekspozycyjnego. 

 palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. 

 przebywania na terenie Muzeum w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków 

 odurzających. 

 wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów, odpowiednio wyszkolonych i specjalnie 

oznaczonych, asystujących osobom z dysfunkcjami. 

 spożywania żywności oraz napojów. 

 wchodzenia do pomieszczeń służbowych. 

 

10. W Muzeum dozwolone jest filmowanie i fotografowanie, wyłącznie na potrzeby użytku 

prywatnego, z wyjątkiem wskazanych wystaw i eksponatów. Filmowanie i fotografowanie jest 

możliwe bez korzystania ze statywu, lampy błyskowej oraz innego sprzętu oświetleniowego. 

Profesjonalne fotografowanie i filmowanie wymaga uzyskania zgody Dyrektora Muzeum po 

uiszczeniu odpowiedniej opłaty. 

 

11. Muzeum zastrzega sobie prawo archiwizacji wydarzenia oraz aktywności w przestrzeni wystaw 

stałych i wystaw czasowych w postaci materiału fotograficznego i audiowizualnego w celach 

promocyjnych i reklamowych – w prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach 

społecznościowych. Oznacza to, że gość Muzeum wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie 

swojego wizerunku w celach wskazanych w zdaniu uprzednim bez prawa do wynagrodzenia z 

powyższego tytułu. 

 

12. W obiektach Muzeum znajduje się  monitoring wykorzystujący kamery przemysłowe. Obszary 

objęte monitoringiem to: sale wystawowe, ciągi komunikacyjne, stanowiska kasowe, wejścia 

do budynków, elewacje budynków. Przedmiotowy monitoring rejestruje tylko wizję. Pełna 

informacja dotycząca  sposobu zapisu i przechowywania obrazu nagranego przez monitoring 

Muzeum znajduje się na stronie internetowej Muzeum.            

 

13. Wszelkich informacji dotyczących wystaw prezentowanych w danym budynku, udzielają 

opiekunowie wystaw a w przypadku Exploseum przewodnicy i inni zatrudnieni pracownicy. 
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14. W przypadku ogłoszenia alarmu, np. pożarowego, zwiedzający są zobowiązani 

do natychmiastowego opuszczenia obiektu muzealnego wskazanymi przejściami 

i podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną. 

 

15. W sprawach skarg i wniosków obowiązuje kontakt e-mailowy, telefoniczny lub 

korespondencyjny. 

 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 

Ul. Gdańska 4 

85 – 006 Bydgoszcz 

sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl 

tel. (52) 525 35 55 

 

16. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na stronie: http://www.muzeum.bydgoszcz.pl/ Muzeum 

informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym 

związanych. 

 

17. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad 

zachowania się w miejscach publicznych, osoby winne podlegają odpowiedzialności karnej.  

 

18. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, Zwiedzający zobowiązani są do 

wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum oraz przez służbę ochrony 

Muzeum. 

 

 

mailto:sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl
http://www.muzeum.bydgoszcz.pl/
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19. W Muzeum Okręgowym obowiązują następujące rodzaje wstępu: 

W centrum miasta: 

Wstęp do muzeum - Normalny 15 zł 

 

Wstęp do muzeum - Ulgowy 10 zł 

 

Wstęp do muzeum - Rodzinny 

(max. 5 os. w tym max. 2 os., dorosłe) 

40 zł 

Wstęp do muzeum - Grupowy 

(od min. 10 osób) 

8 zł / os. 

 

Wstęp do muzeum – Zbiorczy normalny 60 zł  

 

Wstęp do muzeum – Zbiorczy ulgowy 40 zł  

 

Oprowadzanie z przewodnikiem  

-  j. polski* 

60zł / 1 grupa 

Oprowadzanie z przewodnikiem  

-  j. angielski* 

120 zł / 1 grupa 

Oprowadzanie kuratorskie 

- j. polski 

5 zł / os. 

 

Wstęp do muzeum -  Warsztaty 17 zł / os. 

 

Wstęp do muzeum – Warsztaty tematyczne 40 zł / os. 

 

Wstęp do muzeum – Spotkania tematyczne** 10 zł / os. 

 

Wstęp do muzeum - Eventowy 7 zł / os. 

 

Wstęp do muzeum - Specjalny 5 zł / os. 

 

* po wystawach w jednym budynku   

 

** tj. lekcje muzealne, tematyczne spacery historyczne  
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W Exploseum: 

Wstęp do muzeum - Normalny 20 zł 

 

Wstęp do muzeum - Ulgowy 17 zł 

 

Wstęp do muzeum -  Rodzinny 

(max. 5 os. w tym max. 2 os., dorosłe) 

60 zł 

Wstęp do muzeum grupowy 

(od min. 10 osób) 

15 zł / os. 

 

Wstęp do muzeum – szkolny* 16 zł  

 

Oprowadzanie z przewodnikiem  

-  j. polski* 

15 zł / os. 

Oprowadzanie z przewodnikiem  

-  j. angielski* 

20 zł / os. 

Wstęp do muzeum – Trasa Alternatywna 

Normalny** 

25 zł / os. 

 

Wstęp do muzeum – Trasa Alternatywna 

Ulgowy** 

22 zł / os. 

 

Wstęp do muzeum – Pakiet*** 

Normalny 

40 zł / os. 

 

Wstęp do muzeum – Pakiet*** 

Ulgowy 

35 zł / os. 

 

Wstęp do muzeum -  Trasa Extremalna**** 

 

50 zł / os. 

Wstęp do muzeum -  Warsztaty 

 

17 zł / os. 

Wstęp do muzeum - Eventowy 7 zł / os. 

 

Wstęp do muzeum  - Specjalny 5 zł / os. 

 

*oprowadzanie jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (tel. 52 585 97 41) lub 

mailowej (exploseum@muzeum.bydgoszcz.pl) oraz zakupieniu biletu wstępu. 

 

** Zwiedzanie Trasy Alternatywnej odbywa się wyłącznie z przewodnikiem po wcześniejszej 

rezerwacji – cena zawiera już opłatę za oprowadzanie. 

 

*** Pakiet zawiera dwie usługi:  Wstęp do muzeum – Trasa Alternatywna oraz  Wstęp do muzeum 

 

**** Zwiedzanie Trasy Extremalnej odbywa się wyłącznie z przewodnikiem po wcześniejszej 

rezerwacji – cena zawiera już opłatę za oprowadzanie. 

 

W każdy czwartek wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny;  wstęp na wystawy czasowe 

biletowany wg. powyższego cennika. 

 

 

mailto:exploseum@muzeum.bydgoszcz.pl
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Bilet specjalny przysługuje: 

 osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową 

„Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub 

wyróżniony tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” 

 kombatantom 

 członkom: Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów Sztuki 

Inżynieryjnej, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym 

Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, Polskiego Stowarzyszenia 

Inwentaryzatorów Muzealnych, Stowarzyszenia Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra, 

Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Stowarzyszenia 

Konserwatorów Zabytków, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Stowarzyszenia 

Twórców Ludowych, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Związku Polskich 

Artystów Fotografików i Związku Polskich Artystów Plastyków; Towarzystwa Przyjaciół 

Muzeum w Bydgoszczy, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Polskiego 

Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Bydgoski im. Stanisława Niewiteckiego, 

Muzealnego Klubu Nauczyciela 

 studentom kształcącym się w zakresie historii, kultury i sztuki oraz uczniom szkół 

plastycznych a także studentom kierunków zgodnych ze zbiorami Muzeum po uzyskaniu 

zgody Dyrektora Muzeum 

 studentom Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku informacja naukowa 

i bibliotekoznawstwo 

 uczniom Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w 

Bydgoszczy 

 pracownikom obiektów należących do szlaku TeH2O 

 osobom z dysfunkcjami i ich opiekunom, o ile ich stopień niepełnosprawności wymaga 

opieki 

 kwalifikowanym przewodnikom turystycznym 

 radnym Miasta Bydgoszczy 

 posłom i senatorom do Parlamentu RP oraz Parlamentu Europejskiego 

 

Bezpłatny wstęp do Muzeum przysługuje: 

 osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi 

Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Orderem  

Wojennym Virtuti Militari; 

 pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; 

 członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony 

Zabytków  (ICOMOS); 

 posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie 

Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282); 

 dzieciom do lat 7; 

 weteranom i weteranom poszkodowanym. 

Ulga w opłacie za wstęp (bilet wstępu ulgowy) do Muzeum przysługuje: 

 młodzieży szkolnej i studenckiej do 26 roku życia, doktorantom 

 emerytom, rencistom, osobom powyżej 65. roku życia, 

 pracownikom instytucji oświatowych i kulturalnych, 
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Ulgi dla posiadaczy kart lojalnościowych, m.in.: 

 Bydgoska Karta Rodzinna 3 Plus – 50% zniżki na bilet normalny 

  Karta Dużej Rodziny – 50% zniżki na bilet normalny 

  Karta Seniora 60+  –  50% zniżki na bilet normalny  

 Edukarta - 50 % zniżki na bilet normalny 

  Bydgoska Karta Młodzieży - 50% zniżki na bilet normalny 

 Bydgoska Karta Turysty - w Pakiecie Powitalnym: 50% zniżki na bilet normalny; w Pakiecie 

Zwiedzanie: wstęp w ramach opłaty za kartę  

 

Skorzystanie ze zniżek oraz z wstępu wolnego przysługuje za okazaniem stosownego 

dokumentu.  

 

Zniżki zawarte w Regulaminie nie łączą się. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Muzeum: tel. 52 52 53 555.  

 

Regulamin obowiązuje    od    01.03.2023r. 

 

 

 


