
 

 

 

 

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE 

 

 

1. Informacje ogólne 

 

Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających: 

 

  Poniedziałek – nieczynne 

  Wtorek, Środa, Piątek, Sobota, Niedziela: 10.00-18.00 

  Czwartki: 10.00-21.00 

  Wtorek – wystawy stałe wstęp wolny     

 

- ostatnie wejście: na 45 min. przed zamknięciem ekspozycji, 

 

- podstawą wejścia na ekspozycję  jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia, 

 

- szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych, wnętrz czasowo 

niedostępnych, organizowanych koncertów i wykładów oraz cen biletów zamieszczane są w gablotach 

informacyjnych znajdujących się przed wejściem do muzeum, w kasach biletowych, w punktach informacji 

muzealnej, w bezpłatnym informatorze Muzeum  Narodowego w Warszawie oraz na stronie internetowej 

muzeum. 

 

 

 

 

2. Przepisy porządkowe 

 

 

Wnętrza muzeum 

 

- plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni, 

 

Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy: 

 

- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, 

- wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 

- palenia tytoniu, 

- jedzenia i picia, 

- zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków, 

- używania telefonów komórkowych, 

- fotografowania z użyciem statywu, 

- fotografowania z użyciem lampy błyskowej, 

- dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, 

- siadania na meblach, 

- ślizgania się po posadzkach. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Zasady bezpieczeństwa 

 

- osoby wchodzące do muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli przy pomocy 

elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, 

- w trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników oraz 

pracowników służb ochrony muzeum. 

 

 

 

4. Zgody Dyrekcji Muzeum Narodowego w Warszawie wymaga: 

 

- wjazd samochodów, motocykli na teren Dziedzińca , 

- prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji), 

- organizowanie akcji reklamowych, 

- wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę 

Muzeum Narodowego w celach komercyjnych. 

 

Muzeum Narodowe w Warszawie chronione jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony – Straż Muzealną 

oraz Spółkę Jawną Zamek, działające na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 

1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2005 r. Nr 145, poz. 1221). 

 

Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników  

ww. podmiotów również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem. 


