
ZARZĄDZENIE nr 16/2023 
Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru 

z dnia 03 marca 2023 r. 
 

w sprawie: wprowadzenia cennika zakupu biletów wstępu na wystawę stałą Muzeum Pamięci 
Sybiru oraz wypożyczenia audioprzewodnika i tabletu z aplikacją. 
 
Na podstawie §11 ust. 1 i 2 statutu Muzeum Pamięci Sybiru nadanego uchwałą nr XLI/607/21 Rady 
Miasta Białystok z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pamięci Sybiru (Dz. 
Urz. Woj. Podlaskiego z 2021r. poz. 3204), postanawiam, co następuje: 

 
§1 

Wprowadza się następujące ceny biletów wstępu na wystawę stałą: 
1. zwiedzanie samodzielne:  

1) bilet normalny na wystawę stałą – 25 zł, 
2) bilet ulgowy na wystawę stałą – 20 zł, 
3) bilet grupowy (12-25 osób) na wystawę stałą – 20 zł/os. 

2. zwiedzanie z audioprzewodnikiem: 
- cena biletu wstępu na wystawę stałą (tj. jak za zwiedzanie samodzielne) + koszt 

wypożyczenia audioprzewodnika w wysokości 10 zł (od osób niewidomych lub 
niedowidzących oraz osób niesłyszących lub niedosłyszących nie pobiera się opłaty za 
udostępnienie audioprzewodnika). 

3.  zwiedzanie z tabletem z aplikacją przewodnika multimedialnego: 
- cena biletu wstępu na wystawę stałą (tj. jak za zwiedzanie samodzielne) + koszt 
wypożyczenia tabletu z aplikacją przewodnika multimedialnego w wysokości 20 zł. 

4. zwiedzanie z przewodnikiem: 
1) standardowe (cena biletu wstępu na wystawę stałą tj. jak za zwiedzanie samodzielne + 

cena wynagrodzenia certyfikowanego przewodnika ustalona odrębnie z certyfikowanym 
przewodnikiem); 

2) kuratorskie (cena biletu na wystawę stałą tj. jak za zwiedzanie samodzielne + 200 zł za 
oprowadzanie w jęz. polskim lub 400 zł za oprowadzanie w języku obcym); 

3) okolicznościowe: 
– bilet normalny 35 zł 
– bilet ulgowy 30 zł 

                                                                   
§2 

Wprowadza się ceny wypożyczenia audioprzewodnika i tabletu z aplikacją: 
1) wypożyczenie audioprzewodnika - 10 zł/szt. (od osób niewidomych lub niedowidzących 

oraz osób niesłyszących lub niedosłyszących nie pobiera się opłaty za udostępnienie 
audioprzewodnika); 

2) wypożyczenie tabletu z aplikacją przewodnika multimedialnego – 20 zł/szt. 
 

§3 
Szczegółowe zasady sprzedaży biletów wstępu na Wystawę stałą oraz zasad zwiedzania wystawy 
stałej określone są w odrębnych Regulaminach.  
 



§4 
Wykonanie zadania powierza się Kierownikowi Działu Administracji. 

 
§5 

Traci moc Zarządzenie nr 10/2023 Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru z dn. 14.02.2023 r. 

 
§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2023 r. 
 
 
 


