
Zarządzenie Nr 17/2022

Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie

REGULAMINU ZWIEDZANIA W MUZEUM REGIONALNYM W STALOWEJ WOLI

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 maja 2022 r.  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i
2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 1025) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania Regulamin zwiedzania w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli na czas
zagrożenia epidemicznego  – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego .

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia  28 marca 2022 r.

Dyrektor

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
tel.  15 844 85 56, muzeum@muzeum.stalowawola.pl
www.muzeum.stalowawola.pl

mailto:muzeum@muzeum.stalowawola.pl
http://www.muzeum.stalowawola.pl/


Załącznik nr 1 

do Zarządzenia 17/2022

REGULAMIN ZWIEDZANIA W MUZEUM REGIONALNYM W STALOWEJ WOLI

Dotyczy:

Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Stalowa Wola, ul. Sandomierska 1 

Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, Stalowa Wola, ul. Rozwadowska 12

Muzeum Centralnego Okręgowego Przemysłowego, Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17

Informacje ogólne:

1. Godziny zwiedzania w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli oraz Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego: pn., wt., śr.:
9:00-14:30; czw.: 9:00–18.00; pt.: 9:00–14:30; niedz.: 14.00–18.00, w sobotę muzeum jest nieczynne.

Muzeum Centralnego Okręgowego Przemysłowego: pn.,śr.: 8:00-14:30; wt., czw.: 8:00–18.00; pt.: 8:00–14:30; niedz.:
13.00–19.00, w sobotę muzeum jest nieczynne

2.  Zwiedzanie  Muzeum  w  grupach  zorganizowanych  jest  możliwe  po  uprzedniej  rezerwacji  telefonicznej
zgłoszonej pod numerem telefonu: Muzeum 15 844 85 56, Galeria 15 842 02 07, Muzeum COP 15 823 50 37
w godz. 8:00–15:00 od poniedziałku do piątku.

3. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystaw.

4. W związku z sytuacją epidemiczną, pracownicy Muzeum mogą zadecydować o przerwach w zwiedzaniu, w
celu zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa.

5. Ostatni zwiedzający są wpuszczani na ekspozycje 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

Zasady zwiedzania:

1. Rekomenduje się zakup biletu, wydawnictw itp. poprzez płatności bezgotówkowe.

2. Bilety zakupione w kasach Muzeum nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

3. Wstęp bezpłatny lub wstęp ze zniżką przysługuje  osobom wymienionym w zarządzeniach Dyrektora
Muzeum  Regionalnego  w  Stalowej  Woli.  Informacja  dostępna  jest  na  stronie  internetowej:
http://www.muzeum.stalowawola.pl/pl/wizyty/informacje-dla-zwiedzajcych

4. Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi.

5. Faktury  wystawiane  będą  w  kasie  biletowej  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  na rzecz  osób,
instytucji i podmiotów gospodarczych.

http://www.muzeum.stalowawola.pl/pl/wizyty/informacje-dla-zwiedzajcych


6. W niedzielę wstęp na ekspozycje stałe jest bezpłatny.

7. Zakup publikacji i pamiątek możliwy jest w sklepiku stacjonarnym i za pomocą sklepiku online na stronie:
http://muzeum.stalowawola.pl/sklep/  .

8. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb
ochrony Muzeum.

9. Przebywanie na terenie Muzeum osób nieletnich, które nie ukończyły 13. roku życia jest niedozwolone.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby dorosłej umożliwia ich obecność w Muzeum.

10. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

11. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża
bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie
przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – zostaną poproszone o opuszczenie Muzeum.

12. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w Muzeum.

13. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:

 wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),

 palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,

 wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,

 wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,

 wnoszenia dużych plecaków, toreb, walizek, parasoli.

14. Podczas zwiedzania ekspozycji nie należy rozmawiać przez telefony komórkowe.

Regulacje końcowe

1. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli jest chronione przez firmę zewnętrzną. Zwiedzający są zobowiązani
do  wykonywania  poleceń  wydawanych  przez  pracowników  oraz  dyżurnych  pracowników  Muzeum,
również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.

2. W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków, między innymi na dziedzińcach i w ogrodach,
działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.

3. Zabrania się fotografowania zbiorów i wnętrz Muzeum przy użyciu lampy błyskowej oraz przy pomocy
statywu.

4. Fotografowanie i filmowanie zbiorów Muzeum jest zabronione w przypadku, gdy prowadzić to może do
zagrożenia  bezpieczeństwa  innych  osób,  zbiorów,  albo  stoi  w sprzeczności  z  zasadami  ochrony
konserwatorskiej lub narusza prawa osób trzecich.

http://muzeum.stalowawola.pl/sklep/


5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego terenie.

6. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu
przez wszystkich zwiedzających.


