
I. Bilet na wystawę stałą

1. bilet wstępu normalny 8% 10 zł                15 zł                15 zł                    

2. bilet wstępu ulgowy 8% 5 zł                  8 zł                  8 zł                       

3. bilet wstępu rodzinny 8% 5 zł                  5 zł                  5 zł                       

4. bilet wstępu dla dzieci i młodzieży do lat 16 8% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

5. bilet wstępu dla dzieci i młodzieży od 17 do lat 26 8% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

6. bilet wstępu - karta seniora 8% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

7. bilet wstępu w ramach "Kultura-przystanek 60+" 8% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

8. bilet wstępu osoby z niepełnosprawnościami 8% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

9. bilet wstępu dla asystenta osoby z niepełnosprawnościami 8% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

II. Bilet na wystawę czasową

1. bilet wstępu normalny 8% 10 zł                15 zł                10 zł                    

2. bilet wstępu ulgowy 8% 5 zł                  8 zł                  5 zł                       

3. bilet wstępu rodzinny 8% 5 zł                  8 zł                  5 zł                       

4. bilet wstępu dla dzieci i młodzieży do lat 16 8% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

5. bilet wstępu dla dzieci i młodzieży od 17 do lat 26 8% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

6. bilet wstępu - karta seniora 8% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

7. bilet wstępu w ramach "Kultura-przystanek 60+" 8% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

8. bilet wstępu osoby z niepełnosprawnościami 8% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

9. bilet wstępu dla asystenta osoby z niepełnosprawnościami 8% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

III. Karnet intencjonalny na wszystkie wystawy (ważny przez 3 dni)

1. karnet wstępu normalny 8%

2. karnet wstępu ulgowy 8%

3. karnet wstępu rodzinny 8%

4. karnet wstępu dla dzieci i młodzieży do lat 16 8%

5. karnet wstępu dla dzieci i młodzieży od 17 do lat 26 8%

6. karnet wstępu dla osoby z niepełnosprawnościami 8%

7. karnet wstępu dla asystenta osoby z niepełnosprawnościami 8%

IV. Wydarzenia towarzyszące

1. bilet wstępu indywidualny 23% 10 zł                10 zł                10 zł                    

2. bilet wstępu grupowy (od 5 osób - cena za 1 osobę) 23% 6 zł                  6 zł                  6 zł                       

3. bilet wstępu dla opiekuna/opiekunów z dziećmi:

a) 1 opiekun 23% 6 zł                  6 zł                  6 zł                       

b) 1 dziecko 23% 6 zł                  6 zł                  6 zł                       

4.
bilet wstępu na lekcje muzealne, zajęcia edukacyjne (również poza siedzibą 

oraz on-line)
23% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

5. bilet wstępu osoby z niepełnosprawnościami 23% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

6. bilet wstępu dla asystenta osoby z niepełnosprawnościami 23% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

7. bilet wstępu na wydarzenia on-line 23% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

V. Wstęp na wydarzenia organizowane przez Centrum Muzeologiczne 23% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

V.A Wstęp na wykłady (również on-line) 23% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

VI. Wstęp na wydarzenia specjalne 23% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

VII. Karty wstępu dla uczestników ms club 8%

a) Karty wstępu dla uczestników ms club przedłużenie członkowstwa 8%

b) Karty wstępu dla uczestników ms club student 8%

VIII. Karty wstępu abonament roczny 8%

IX. Duplikat karty wstępu dla uczestników ms club 8%

X. Sprzedaż kopii cyfrowych za pośrednictwem internetu

1. kopia cyfrowa bez licencji 23%

2. kopia cyfrowa z licencją 23%

3. licencja bez kopii cyfrowej 23%

X.A.
Studenci i pracownicy instytucji: kultury, naukowo-badawczych na 

potrzeby własnych celów naukowych

1. kopia cyfrowa bez licencji 23%

2. kopia cyfrowa z licencją 23%

X.B.  Kopia cyfrowa obiektu użyczanego na wystawę

1. kopia cyfrowa bez licencji 23%

2. kopia cyfrowa z licencją 23%

X.C
Kopia cyfrowa obiektu, z udzieloną bezpłatnie licencją (dotyczy 

licencjodawców ma rzecz MS)
23%

XI. Udostępnienie kopii cyfrowej filmu na wystawę lub wydarzenie

1.
Kopia cyfrowa filmu bez licencji (w przypadku braku kopii cyfrowej, 

dochodzą koszty cyfryzacji zewnętrznej zgodne z aktualną stawką rynkową)  

2.
Kopia cyfrowa filmu z licencją(w przypadku braku kopii cyfrowej, dochodzą 

koszty cyfryzacji zewnętrznej zgodne z aktualną stawką rynkową) 

3. Licencja bez kopii cyfrowej 

XII. Audioprzewodniki wypożyczenie

1. indywidualne 23% - zł                   - zł                   10 zł                    

2. grupowe (od 5 osób) 23% - zł                   - zł                   5 zł                       

XIII. Salon muzyczny koncerty

1. bilet wstępu normalny 23% - zł                   - zł                   30 zł                    

2. bilet wstępu ulgowy 23% - zł                   - zł                   20 zł                    

XIV. Mały salon muzyczny koncerty

1. bilet wstępu dla opiekuna/opiekunów z dziećmi:

2. 1 opiekun 23% - zł                   - zł                   12 zł                    

3. 1 dziecko 23% - zł                   - zł                   6 zł                       

XV. Bilet wstępu w ramach "Legitymacja Małego Artysty" MPH 8% - zł                   - zł                   1 zł                       

XVI.
Zwiedzanie z przewodnikiem poza godzinami otwarcia Muzeum Pałac 

Herbsta (wizyta do 2 godz.)

1. grupa do 15 osób - bilet wstępu zbiorowy 8% - zł                   - zł                   850 zł                  

2. grupa do 16 do 50 osób - bilet wstępu płatny od osoby 8% - zł                   - zł                   50 zł                    

XVII. Oprowadzanie po ekspozycjach Muzeum 8% 1 zł                  1 zł                  1 zł                       

10 zł                                                                            

30 zł                                                                            

50 zł                                                                            

150 zł                                                                          

60 zł

300 zł

240 zł

w tym 

VAT
Wykaz cen (wszystkie ceny brutto)

ms2 razem z 

magazynem 

studyjnym J

ms1 razem z 

magazynem 

studyjnym J

MPH razem z 

magazynem 

studyjnym J

20 zł                                                                            

20 zł                                                                            

1 zł                                                                               

1 zł                                                                               

30 zł                                                                            

1 zł                                                                               

1 zł                                                                               

1 zł

10 zł                                                                            

120 zł                                                                          

100 zł                                                                          

300 zł                                                                          

200 zł                                                                          

100 zł                                                                          

60 zł                                                                            

70 zł                                                                            


