
 
 

Rodzaj biletu cena Dodatkowe informacje 

Bilet normalny 

indywidualny 
15,00 zł - 

Bilet ulgowy 

indywidualny 
10,00 zł 

Zniżka przysługuje: 

a) kombatantom (za okazaniem ważnej legitymacji lub dokumentu 

potwierdzającego wiek lub rodzaj ulgi);  

b) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom i doktorantom (za 

okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub 

studenckiej/doktoranckiej);  

c) osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom;  

d) osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. 

Bilet normalny 

grupowy 
12,00 zł minimum 10 osób w grupie 

Bilet ulgowy 
grupowy 

8,00 zł 

minimum 10 osób w grupie 

Zniżka przysługuje: 

a) kombatantom (za okazaniem ważnej legitymacji lub dokumentu 

potwierdzającego wiek lub rodzaj ulgi);  

b) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom i doktorantom (za 

okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub 

studenckiej/doktoranckiej);  

c) osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom;  

d) osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. 

Bilet rodzinny 36,00 zł 2 osoby dorosłe i jedno lub więcej dzieci 

Bilet grupowy 

dla szkół – 

lekcja muzealna 

40,00 zł 

a) od grupy (dotyczy tylko grup szkolnych po obowiązkowym 

wcześniejszym zgłoszeniu – maksymalna liczba osób w grupie to 20) 

b) dodatkowa opłata za zwiedzanie z przewodnikiem: 40,00 zł 

c) dodatkowa opłata za zwiedzanie ze Świadkiem historii: 60,00 zł 

Oprowadzanie 

przez 

Przewodnika 

40,00 zł Rezerwacja na minimum 7 dni przed planowaną wizytą 

Oprowadzanie 

przez Świadka 

historii 

60,00 zł Rezerwacja na minimum 7 dni przed planowaną wizytą 

Bilet bezpłatny 0,00 zł 

Wstęp bezpłatny przysługuje: 

- uczestnikom strajku w dniach 13-16 grudnia 1981 r., zgodnie z listą 

uczestników strajku (na podstawie dokumentu tożsamości), 

- działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom 

represjonowanym z powodów politycznych, za okazaniem legitymacji 



 
działacza opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z 

powodów politycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2015 r., 

- członkom „Społecznego Komitetu Pamięci Górników Kopalni 

„Wujek” w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981 r.”, zgodnie z 

aktualną listą członków (na podstawie dokumentu tożsamości), 

- odznaczonym Krzyżem Wolności i Solidarności, 

- odznaczonym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, 

- uhonorowanym odznaką honorową "Za Zasługi Ochrony Praw 

Człowieka”, 

- uhonorowanym tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”, 

- dzieciom do lat 7. 

 


