
 

 

Cennik biletów oraz usług edukacyjnych 

prowadzonych w Muzeum Armii Krajowej 

im. gen. Emila Fieldorfa „Nila" w Krakowie 

 

 

3. Kasa biletowa jest czynna w godzinach 11:00 - 17:00 (z wyjątkiem poniedziałku). 

1) Opłaty za usługi Muzeum AK przyjmowane są w walucie polskiej. 

2) Płatności dokonywane są w formie gotówkowej lub za pomocą kart płatniczych. 

 

 

 

 

 

 

1. Dni i godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających: 
1) w poniedziałek - Muzeum jest nieczynne 
2) od wtorku do niedzieli - Muzeum jest czynne w godzinach: 11:00 - 18:00  

2. Cennik biletów wstępu oraz innych opłat związanych ze zwiedzaniem Muzeum: 

 

1) Bilety 

Rodzaj biletu Cena 

Bilet normalny*  13,00 zł 

Bilet ulgowy*  7,00 zł 

Bilet ulgowy rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci lub 1 osoba dorosła + 3 dzieci)   30,00 zł 

Bilet ulgowy dla seniorów (osoby powyżej 65. roku życia) 7,00 zł 

Bilet specjalny 1,00 zł 

*Posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej przysługuje 50% rabatu. 

 

2) Inne opłaty związane ze zwiedzaniem 

 

Rodzaj usługi Cena 

Zwiedzanie z przewodnikiem (język polski)** 50,00 zł 

Zwiedzanie z przewodnikiem (język obcy: angielski, niemiecki)**       100,00 zł 

Lekcja muzealna (dla grupy do 30 osób); 

każdy z uczestników lekcji muzealnej wykupuje dodatkowo bilet lekcji muzealnej  

w wysokości 

 100,00 zł 

4,00 zł 

**Korzystanie z usług związanych ze zwiedzaniem nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za bilet. 

Rodzaj usługi Cena 

Warsztaty edukacyjne (cena za osobę). 

Minimalna liczba uczestników zajęć wynosi 15 osób. 

W cenę wliczona jest opłata za przewodnika. 

9,00 zł 

3) Wstęp na wystawy jest nieodpłatny w każdą niedzielę w godzinach funkcjonowania Muzeum. 



4. Bilety ulgowe przysługują następującym osobom: 

 

1) Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom 

zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom 

odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA); 
 

2) 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); 
 

3) Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom 

placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

 

4) 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". 

5. Bilety specjalne przysługują następującym osobom: 

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

Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"; 

2) Pracownikom muzeów rejestrowych; 

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

(ICOMOS); 

4) Posiadaczom Karty Polaka; 

5) Dzieciom do lat 7; 

6) Opiekunom grup zorganizowanych: 

a) w przypadku grup przedszkolnych oraz szkolnych (szkoła podstawowa) bilet specjalny przysługuje 

jednemu opiekunowi przypadającemu na 10 osób; 

b) w przypadku grup gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych bilet specjalny przysługuje jednemu 

opiekunowi przypadającemu na 20 osób; 

7) Uczestnikom grup specjalnych. 

6. Dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z ulgi. 

Osoba uprawniona do skorzystania z prawa zakupu biletu ulgowego lub specjalnego za wstęp do muzeum 

okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do 

korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

potwierdzającym jej tożsamość. 


