
Cennik biletów wstępu do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie 

obowiązujący od 01.03.2023 roku.  

 

 

1. Bilety wstępu na wystawy stałe i czasowe oraz do Muzeum dla Dzieci do Państwowego 

Muzeum Etnograficznego w Warszawie  

 

 

Rodzaj biletu Bezpłatny* Normalny Ulgowy** 

Cena biletu od 

osoby1 

0 PLN 19 PLN 10 PLN 

 

 

 

1wszystkie podane ceny są cenami brutto 

 

   * Przysługuje za okazaniem odpowiedniego dokumentu: dzieciom do lat 7, pracownikom 

muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom ICOM i ICOMOS, 

posiadaczom Karty Polaka, odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti 

Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony dla Kultury Gloria 

Artis”, honorowym krwiodawcom, kombatantom, weteranom, weteranom poszkodowanym, 

posiadaczom legitymacji prasowej, osobom z niepełnosprawnościami. opiekunom osób  

z niepełnosprawnościami. 

 

** Przysługuje za okazaniem odpowiedniego dokumentu: uczniom, studentom, emerytom,  

   rencistom, posiadaczom karty Euro26, osobom powyżej 65 roku życia, nauczycielom, 

odznaczonym medalem „Za opiekę nad zabytkami”, posiadaczom tytułu Zasłużony dla Kultury 

Narodowej, Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Kultury Polskiej. 

 

** przy grupie min. 10-osobowej po wcześniejszej rezerwacji; opiekunowie wstęp gratis. 

 

Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka na zakup biletów wstępu w wysokości 25 %.  

 

Zniżki nie łączą się z innym rabatami. 

 

 

2. Wstęp w czwartki do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie jest bezpłatny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cennik usług edukacyjnych i popularyzacyjnych świadczonych 

przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie obowiązujący od 01.03.2023 roku. 

 

Rodzaj usługi Cena usługi1 

 

Lekcje muzealne stacjonarne* 

 

 

* cena lekcji dla grupy obejmuje 

zwiedzanie PME 

285 PLN (dla grup do 20 os.)  

360 PLN (grupa 21-25 os.)* 

435 PLN (grupa 26-30 os.)* 

510 PLN (grupa 31-35 os.)* 

*  z klas/grup powyżej 20 os. tworzymy dwie grupy zajęciowe 

 

Lekcje kulinarne* 

* cena lekcji dla grupy obejmuje 

zwiedzanie PME 

 

500 PLN (dla grup do 20 os.) 

 

Lekcje muzealne online 200 PLN (dla grup do 30 os.) 

Edukacyjne oprowadzania po 

wystawach. 

W języku polskim:  

200 PLN (dla grup do 20 os.) 

250 PLN (dla grup 21-30 os.)  

W języku obcym:  

300 PLN (dla grup do 20 os.)  

350 PLN (dla grup 21-30 os.) 

Urodziny w Muzeum dla Dzieci 

Urodziny kulinarne 

 

950 PLN *  

* w cenie  możliwość skorzystania z przestrzeni 

przeznaczonej na organizację poczęstunku na wyłączność 

lub  cateringu Kluboksięgarni Billy Konicek (koszt liczony 

oddzielnie) 

 

1200 PLN * urodziny w języku angielskim 

* w cenie  możliwość skorzystania z przestrzeni 

przeznaczonej na organizację poczęstunku na wyłączność 

lub  cateringu Kluboksięgarni Billy Konicek (koszt liczony 

oddzielnie) 

 

 

Stoiska na targach 

 

 

100 PLN 

 

50 PLN (twórcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców  

Ludowych) 

 



 

Wstęp na targi  

* za okazaniem dokumentu 

uprawniającego do biletu ulgowego 

zgodnie z cennikiem PME 

20 PLN bilet normalny 

10 PLN bilet ulgowy * 

 

Pozostałe imprezy w formie kiermaszu, targu - cena 

ustalana odrębnie w zależności od wydarzenia 

Warsztaty na specjalne zamówienie 

* cena od osoby 

 

50 PLN * 

 

Koncerty – spotkania z muzyką 

tradycyjną (na żywo) 

* cena od osoby 

  minimalna liczba uczestników: 90 

  maksymalna liczba uczestników: 165 

45 PLN * 

 

 

Debaty oksfordzkie  

* cena dla grupy 

  maksymalna liczba osób w grupie: 24 

 

280 PLN * 

Bilety dla gości indywidualnych Ceny ustalane są odrębnie dla każdego wydarzenia 

 

1wszystkie podane ceny są cenami brutto 

 

 

Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka na zakup usług edukacyjnych 

i popularyzatorskich w wysokości 10 %.  

 

Zniżki nie łączą się z innym rabatami. 

 

 


