
 
 

 

 

 
 

CENNIK 
 
 

 

Wstęp na wystawy: 

 

Bilet normalny – 15 zł 

Bilet ulgowy – 9 zł 

 

Zwiedzanie z przewodnikiem (język polski) – 50 zł + bilet na wystawę dla każdego uczestnika (grupa od 10 

do 25 osób, wymagana wcześniejsza rezerwacja) 

Zwiedzanie z przewodnikiem (język angielski) - 100 zł + bilet na wystawę dla każdego uczestnika (grupa 

od 10 do 25 osób, wymagana wcześniejsza rezerwacja) 

 

Rezerwacje na zwiedzanie z przewodnikiem przyjmuje Dział Edukacyjny, pon.-pt., godz. 08:30 – 14:30: 

edukacja@muzeumazji.pl, tel. 22 621 94 70 wew. 123. 

 

Bilet ulgowy przysługuje (po okazaniu stosownych dokumentów potwierdzających prawo do 

zniżki): 

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, 

studentom oraz doktorantom; 

2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym 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 

edukacji i nauki, 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 asystentem, będącym obywatelami państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

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”; 

 

Bilet bezpłatny przysługuje (po okazaniu stosownych dokumentów potwierdzających prawo do biletu 

bezpłatnego): 

1) osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi 

Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; 

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; 

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków  

(ICOMOS); 

4) posiadaczom Karty Polaka; 

5) dzieciom do lat 7; 

6) weteranom i weteranom poszkodowanym; 

7) Kombatantom 

8) posiadaczom Mazowieckiej Karty Rodziny z Dzieckiem z  Niepełnosprawnością (bezpłatny wstęp dla 

dziecka i opiekuna). 



9) osobom z niepełnosprawnościami wraz z asystentem , za wyjątkiem wydarzeń muzealnych, zwiedzania 
z przewodnikiem oraz zajęć edukacyjnych  
10)  posiadaczom legitymacji prasowej  

 

Czwartek jest dniem wstępu do Muzeum wolnym od opłat, za wyjątkiem wydarzeń muzealnych, 

zwiedzania z przewodnikiem oraz zajęć edukacyjnych 

Bilet wstępu na lekcje muzealne, warsztaty oraz warsztaty rodzinne uprawnia również do zwiedzania 

wystaw. 

 

KARTY CZŁONKOWSKIE 

1. KARTA PRZYJACIÓŁ MUZEUM AZJI I PACYFIKU – 150 zł / rok  

- wstęp na wystawy stałe i czasowe 

- zwiedzanie z przewodnikiem  

- 10% zniżki na płatne wydarzenia muzealne 

- 5% zniżki na zakup produktów muzealnych w sklepie (dotyczy tylko: katalogów muzealnych; 

plakatów muzealnych; gadżety muzealne: zapałki, pocztówki,  magnesy, torby, zakładki )   

- bezpłatna dla Darczyńców  

 

 

2. KARTA PATRONA MUZEUM – 1000 zł / rok  

- wstęp na wystawę stałą i czasową dla 5 osób towarzyszących  

- indywidualne zwiedzanie z przewodnikiem  

- 25% zniżki na płatne wydarzenia muzealne 

- 10% zniżki na zakup produktów muzealnych w sklepie (dotyczy tylko: katalogów muzealnych; 

plakatów muzealnych; gadżety muzealne: zapałki, pocztówki,  magnesy, torby, zakładki )   

- bezpłatny kalendarz muzealny do odbioru w sklepie  

 


