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 Regulamin sprzedaży biletów wstępu do Muzeum 

Kolejnictwa w Warszawie i Muzeum Kolei 

Wąskotorowej w Sochaczewie 

 

1) W Muzeum Kolejnictwa w Warszawie i Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie 

(Oddział Muzeum Kolejnictwa w Warszawie) obowiązują następujące bilety wstępu: 

normalny w cenie 12 zł, ulgowy w cenie 6 zł, rodzinny (2 + 3) w cenie 35 zł, roczny normalny 

w cenie 80 zł, roczny ulgowy w cenie 50 zł oraz bilet bezpłatny. 

2) Bilety wstępu wymienione w punkcie 1 uprawniają do zwiedzania sal wystawowych 

oraz skansenów lokomotyw. 

3) W okresie kursowania pociągu RETRO (tj. wiosna – jesień) w Muzeum Kolei 

Wąskotorowej w Sochaczewie obowiązują bilety na przejazd pociągiem RETRO w cenie: bilet 

normalny – 27 zł, bilet ulgowy – 21 zł, bilet (B) bez miejscówki dla dzieci do 4 lat – 9 zł i bilet 

rowerowy – 11 zł i bilet wycieczkowy kontrolny - bezpłatny. Bilety, o których mowa w tym 

punkcie, z wyłączeniem biletu rowerowego i biletu wycieczkowego kontrolnego, uprawniają 

zarówno do przejazdu pociągiem RETRO jak również do zwiedzania Muzeum bez 

konieczności zakupu dodatkowo biletów wstępu, o których mowa w punkcie 1. W koszt 

każdego biletu za przejazd pociągiem RETRO jest wliczone ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

4) Dniami wolnymi od opłat za wstęp, o których mowa w pkt 1 i w których wydawane są 

bilety bezpłatne są: w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, poniedziałki, a w Muzeum Kolei 

Wąskotorowej w Sochaczewie środy. 

5) Bilet rodzinny (2 + 3) przysługuje dwóm osobom dorosłym i maksymalnie trójce dzieci 

na jednorazowy wstęp do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie i Muzeum Kolei Wąskotorowej 

w Sochaczewie. 

6) Bilet roczny normalny i bilet roczny ulgowy, o których mowa w pkt 1 są ważne przez 

12 miesięcy od daty zakupu. W okresie obowiązywania upoważniają do nielimitowanej liczby 

wizyt w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie oraz w Muzeum Kolei Wąskotorowej w 

Sochaczewie. 

Uprawniają do zwiedzania sal wystawowych oraz skansenów lokomotyw. Nie uprawniają do 

przejazdu pociągiem RETRO w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. 

7) Bilet roczny normalny i bilet roczny ulgowy, o których mowa w pkt 1 są biletami 

imiennymi, ważnymi tylko z dokumentem tożsamości. 

8) Prawo do zakupu biletu ulgowego i biletu rocznego ulgowego, o których mowa w pkt 

1 za wstęp do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w 

Sochaczewie przysługuje: 

a) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, 

słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, 
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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 

b) 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 

c) 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) – stronach umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym 

d) 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” 

e) kombatantom 

f) rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, który posiada Kartę Dużej Rodziny wydaną 

przez właściwą jednostkę na odrębnie określonych zasadach. Ulga przysługuje tylko przy 

zakupie biletu ulgowego 

g) w innych przypadkach na podstawie decyzji dyrekcji Muzeum 

9) Prawo do biletu bezpłatnego przysługuje: 

a) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti 

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

Artis” 

b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów 

c) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady 

Ochrony Zabytków (ICOMOS) 

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

Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305) 

e) dzieciom do lat 7 

f) w przypadkach wskazanych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu 

g) dzieciom z rodzin wielodzietnych do ukończenia 18 roku życia oraz w wieku do 

ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, które 

posiadają Kartę Dużej Rodziny wydaną przez właściwą jednostkę na odrębnie określonych 

zasadach 

h) w innych przypadkach na podstawie decyzji dyrekcji Muzeum 
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10) W celu nabycia biletu ulgowego, biletu rocznego ulgowego i biletu bezpłatnego 

należy okazać dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub 

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

ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są: 

a) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, 

doktoranta 

b) legitymacje emeryta-rencisty 

c) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności 

d) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w pkt 8 ppkt c i pkt 9 ppkt b 

e) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których 

mowa w pkt 8 ppkt d i pkt 9 ppkt a 

f) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie 

g) legitymacje Membership Card ICOM i Member-ship Card ICOMOS 

h) Karta Polaka 

i) dokumenty potwierdzające wiek 

j) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w pkt 8 ppkt a-c, do   

korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii  

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym 

11) Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych opłat za wstęp na 

wybrane wystawy czasowe. 

12) Bilet roczny i bilet roczny ulgowy, o których mowa w pkt 1 nie podlegają zwrotowi 

jeśli zostały co najmniej raz użyte do wejścia do muzeum. 

13) Wszystkie bilety wstępu są do nabycia w kasach Muzeum Kolejnictwa w Warszawie i 

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. 

14) W obu muzeach podstawową formą płatności za bilety jest gotówka. Dodatkowo w 

kasie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie jest możliwość płatności kartą płatniczą. 

15) Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

16) Niniejszy regulamin nie reguluje opłat za lekcje muzealne organizowane w Muzeum 

Kolejnictwa w Warszawie i Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. 

17) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2015 r. i uchyla dotychczasowy 

Regulamin sprzedaży biletów rocznych normalnych i ulgowych. 

 

 

 

 

 


