
Regulamin sprzedaży wspólnego bilet wstępu Muzeum Miasta Łodzi oraz Centralnego 

Muzeum Włókiennictwa 

§1 

Warunki ogólne  

1. W ramach biletu wspólnego Muzeum Miasta Łodzi oraz Centralnego Muzeum 

Włókiennictwa,  zwanego „biletem wspólnym  MMŁ/CMW”,  zwiedzający otrzymują 

następującą ofertę: 

1.1. zwiedzanie ekspozycji Muzeum Miasta Łodzi w dniach i godzinach otwarcia dla 

zwiedzających, w tym:  

1.1.1. ekspozycje stałe i czasowe w Pałacu I. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15, 

1.1.2. ekspozycję stałą „Szybciej, Wyżej, Mocniej” prezentowana w Akademickim 

Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” przy 

al. Politechniki 10.  

1.2. zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowych w Centralnym  Muzeum Włókiennictwa w 

Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 282. 

2. Sprzedaż biletu wspólnego MMŁ/CMW  prowadzona jest przez instytucje współpracujące 

w następujący sposób:  

2.1. Muzeum Miasta Łodzi: 

2.1.1. sprzedaż stacjonarna w punkcie sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Miasta 

Łodzi w obiekcie Pałac I. Poznańskiego  przy ul. Ogrodowej 15, 

2.1.2. sprzedaż stacjonarna w punkcie sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Sportu 

w obiekcie Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej 

„Zatoka Sportu” przy al. Politechniki 10.  

2.2. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi: 

2.2.1. Sprzedaż stacjonarna w punkcie sprzedaży biletów wstępu do Centralnego 

Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282. 

1. Bilet wspólny jest ważny 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zakupu, co 

oznacza, że do terminu ważności biletu wlicza się dzień zakupu. 

2. Bilety zakupione z wyprzedzeniem będą ważne 7 dni kalendarzowych  od daty 

obowiązywania określonej na bilecie (co oznacza, że do terminu ważności biletu 

wlicza się dzień określony na bilecie). 

3. Bilet wspólny MMŁ/CMW można wykorzystać tylko w dni otwarcia dla zwiedzających 

zgodnie z informacją oficjalnie podaną do publicznej wiadomości. 

4. Posiadaczowi wspólnego bilety MMŁ/CMW nie przysługują roszczenia w związku 

z brakiem możliwości zwiedzania ekspozycji w dni, w których instytucje są zamknięte 



dla zwiedzających a informacja o tym zamknięciu została podana do publicznej 

wiadomości przed dniem zakupu biletu. 

5. W celu skorzystania ze wstępu do obiektów Muzeum Miasta Łodzi objętych wspólnym 

biletem jego posiadacz powinien okazać go w Kasie oraz pobrać bilet kontrolny 

uprawniający do wstępu na wystawy.  

 

§ 2 

Sprzedaż biletów i wnoszenie opłat 

1. Cena sprzedaży biletu wspólnego MMŁ/CMW, uprawniającego do wykorzystania 

w sposób określony w § 1 , wynosi : 

a. normalny  -  42,00 zł brutto, 

b. ulgowy  - 21,00 zł  

2. Opłaty za wstęp wnoszone są gotówką lub kartą płatniczą w dniu zakupu w punkcie 

sprzedaży obsługującym dany oddział lub filię.  

3. Każdy Zwiedzający przez cały czas wizyty powinien mieć ze sobą bilet wstępu 

(zarówno bilet wspólny jak i bilet kontrolny) i okazywać go na prośbę pracowników 

Muzeum. 

4. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na bilety w innej cenie lub na 

inne wydarzenie. 

5. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia któregokolwiek z obiektów objętych 

wspólnym biletem zarówno z przyczyn leżących po stronie Muzeum Miasta Łodzi jak 

i niezależnych od niego, termin ważności biletu będzie przedłużony o liczbę dni 

równą okresowi zamknięcia.  

6. Na wyraźny wniosek Zwiedzający ma prawo otrzymać fakturę VAT. Niezbędne w tym 

celu jest wskazanie takiego sposobu rozliczenia przy składaniu zamówienia oraz 

podanie poprawnych danych, koniecznych do jej wystawienia. Wybierając opcję 

faktura VAT, Zwiedzający wyraża jednocześnie zgodę na jej przesłanie w formie 

elektronicznej, na wskazany przez Zwiedzającego adres mailowy. Postanowienie 

zawarte w zdaniu poprzednim, nie wyklucza prawa Muzeum do wystawiania oraz 

przesyłania faktury w tradycyjnej formie papierowej.  

7. Muzeum zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez 

Zwiedzającego błędnych bądź nieprawdziwych danych do faktury. 

 

 



§ 3 

Honorowane ulgi i zwolnienia 

 Do ustalenia kryterium przysługiwania opłat ulgowych lub zwolnienia z opłat za wstęp 

przy zakupie wspólnego biletu MMŁ/CMW stosuje się zapisy z art. 10. ust. 3a i 3b 

ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 

902 ze zmianami), w brzmieniu: 

1. Ulga w opłacie przysługuje: 

1.1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, 

studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;  

1.2. uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym 

obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

1.3. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych 

w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do 

spraw oświaty i wychowania, 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; 

1.4. 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; 

1.5. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty 

innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia; 

1.6. 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;  

1.7. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także 

osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym; 



1.8. nauczycielom: 

 szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, 

 szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

 szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie 

prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw 

oświaty i wychowania,  

 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.; 

1.9. 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”; 

1.10. kombatantom. 

2. Zwolnienie z opłaty przysługuje: 

2.1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti 

Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis”; 

2.2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; 

2.3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony 

Zabytków (ICOMOS); 

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

Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1272 ze zm.); 

2.5. dzieciom do lat 7. 

2.6. weteranom i weteranom poszkodowanym 

 

 



§ 4 

Dokumentowanie uprawnień 

1. Sprzedaż biletu ulgowego osobie uprawnionej do ulgi w opłacie lub zwolnieniu z opłaty 

za wstęp do Muzeum może się odbyć jedynie po okazaniu upoważnionemu 

pracownikowi Muzeum - kasjerowi ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie 

do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz 

z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.  

2. Do ustalenia klasyfikacji dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie 

lub uprawniającymi do zwolnienia za opłaty za wstęp do muzeum stosuje się zapisy 

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających 

uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłat za wstęp do muzeów 

państwowych z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1471). 

3. Dokumentami potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie za wstęp do muzeum są: 

3.1. legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta; 

3.2. legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 

6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 295, z  zm.); 

3.3. legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego; 

3.4. legitymacja emeryta – rencisty; 

3.5. legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności; 

3.6. legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 8 lit. 

a i b ustawy; 

3.7. legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 

3a pkt 9 ustawy;  

3.8. zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie; 

3.9. dokument potwierdzający wiek; 

3.10. inny dokument potwierdzający uprawnienie osób, o których mowa w: 

3.10.1. art. 10 ust. 3a pkt 2, pkt 7 i pkt 8 lit. b ustawy, wydany w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzug4ydm


w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

3.10.2. art. 10 ust. 3a pkt 8 lit. c ustawy. 

4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do 

muzeum są: 

4.1. legitymacja poświadczająca nadanie orderu albo medalu, o których mowa w art. 10 ust. 

3b pkt 1 ustawy; 

4.2. legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt 

2 ustawy; 

4.3. legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS; 

4.4. Karta Polaka; 

4.5. dokument potwierdzający wiek.  

 


