
Dziennik Ustaw Nr 160 — 8514 — Poz. 994

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ulga w op∏acie za wst´p do muzeów przys∏u-
guje:
1) uczniom szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych, po-

nadgimnazjalnych, artystycznych, s∏uchaczom za-
k∏adów kszta∏cenia nauczycieli i kolegiów pracow-
ników s∏u˝b spo∏ecznych, studentom oraz osobom
odbywajàcym studia doktoranckie, b´dàcym oby-
watelami paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz paƒstw cz∏onkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym;

2) osobom powy˝ej 65. roku ˝ycia, emerytom, renci-
stom, rencistom socjalnym, a tak˝e osobom nie-
pe∏nosprawnym wraz z opiekunami, b´dàcym
obywatelami paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz paƒstw
cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym;

3) nauczycielom szkó∏ podstawowych, gimnazjal-
nych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, na-
uczycielom placówek oÊwiatowo-wychowaw-
czych oraz wychowawcom placówek opiekuƒczo-
-wychowawczych, zak∏adów poprawczych, schro-
nisk dla nieletnich i oÊrodków diagnostyczno-kon-
sultacyjnych, dzia∏ajàcym w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcar-
skiej oraz paƒstwach cz∏onkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
— stronach umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznakà
„Za opiek´ nad zabytkami”, odznakà honorowà
„Zas∏u˝ony dzia∏acz kultury”, odznakà honorowà
„Zas∏u˝ony dla Kultury Polskiej” lub wyró˝nionym
tytu∏em honorowym „Zas∏u˝ony dla Kultury Naro-
dowej”;

5) kombatantom.

§ 2. Zwolnienie z op∏aty za wst´p do muzeów przy-
s∏uguje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Or∏a
Bia∏ego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orde-
rem Zas∏ugi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem
„Zas∏u˝ony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów wpisanych do Paƒstwowe-
go Rejestru Muzeów;

3) cz∏onkom Mi´dzynarodowej Rady Muzeów
(ICOM) lub Mi´dzynarodowej Rady Ochrony Za-
bytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa
w ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o Karcie Pola-
ka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52,
poz. 305);

5) dzieciom do lat 7.

§ 3. Dokumentami potwierdzajàcymi uprawnienie
do korzystania z ulgi w op∏acie lub zwolnienia z op∏a-
ty za wst´p do muzeów sà:
1) legitymacje szkolne, studenckie, s∏uchaczy,

uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
2) legitymacje emeryta-rencisty;
3) legitymacje dokumentujàce niepe∏nosprawnoÊç

lub stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci;
4) legitymacje s∏u˝bowe przys∏ugujàce osobom,

o których mowa w § 1 pkt 3 i § 2 pkt 2;
5) legitymacje poÊwiadczajàce przyznanie odznaki,

orderu lub medalu osobom, o których mowa
w § 1 pkt 4 i § 2 pkt 1;

6) zaÊwiadczenia lub legitymacje potwierdzajàce
uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Member-
ship Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;
9) dokumenty potwierdzajàce wiek;

10) inne dokumenty potwierdzajàce uprawnienia
osób, o których mowa w § 1 pkt 1—3, do korzysta-
nia z ulgi w op∏acie za wst´p do muzeów w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, Konfede-
racji Szwajcarskiej oraz paƒstwach cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym.

§ 4. Osoba uprawniona do ulgi w op∏acie lub zwol-
nienia z op∏aty za wst´p do muzeów okazuje upowa˝-
nionemu pracownikowi muzeum wa˝ny dokument
potwierdzajàcy uprawnienie do korzystania z ulgi
w op∏acie lub zwolnienia z op∏aty za wst´p do muze-
ów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumen-
tem potwierdzajàcym jej to˝samoÊç.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 czerwca 2008 r.

w sprawie okreÊlenia grup osób, którym przys∏uguje ulga w op∏acie lub zwolnienie z op∏aty za wst´p
do muzeów paƒstwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzajàcych ich uprawnienia

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz
z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 1997 r.
w sprawie okreÊlenia grup osób, którym przys∏uguje ulga
w op∏acie lub zwolnienie z op∏aty za wst´p do muzeów
paƒstwowych (Dz. U. Nr 130, poz. 854 oraz z 2006 r. Nr 32,
poz. 219), które utraci∏o moc z dniem 1 marca 2008 r. na
podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmia-
nie ustawy o muzeach (Dz. U. Nr 136, poz. 956).


