
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 6/2018 
Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie 

z dnia 6 marca 2018 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu zwiedzania ekspozycji 

„Cele bezpieki. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945-1954” 
 
 

REGULAMIN ZWIEDZANIA EKSPOZYCJI 
„CELE BEZPIEKI. ARESZT MINISTERSTWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 1945-1954 

 
1. Regulamin zwiedzania ekspozycji „Cele bezpieki. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 

1945-1954” (zwany dalej „regulaminem”) określa zasady zwiedzania ekspozycji muzealnej 
zlokalizowanej w podziemiach budynku Ministerstwa Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 
należącej do Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą pod adresem: 00-844 Warszawa, 
ul. Grzybowska 79, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004, NIP 
527-243-60-56, REGON 015760222 (zwanego dalej „Muzeum”). 

2. W sprawach związanych ze zwiedzaniem ekspozycji można kontaktować się: 
1) osobiście - w recepcji ekspozycji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11 (wejście od ul. św. Teresy); 
2) korespondencyjnie wysyłając korespondencję na adres: Muzeum Powstania Warszawskiego, 

ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa; 
3) drogą elektroniczną wysyłając korespondencję elektroniczną na adres: celebezpieki@1944.pl; 
4) lub telefonicznie pod numerem: 572 330 528. 

3. Ekspozycja „Cele bezpieki. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945-1954” (zwana 
dalej „ekspozycją”) jest ekspozycją muzealną o charakterze multimedialnym, poświęconą tematyce 
losów działaczy podziemia niepodległościowego w epoce reżimu komunistycznego. 

4. Ekspozycja jest czynna dla zwiedzających od poniedziałku do niedzieli (z wyłączeniem wtorku) 
w godzinach 10.00-18.00; we wtorki ekspozycja jest nieczynna dla zwiedzających. 

5. Informacja o godzinach otwarcia ekspozycji dla zwiedzających dostępna jest na stronie 
internetowej: www.1944.pl, w recepcji ekspozycji, telefonicznie pod numerem telefonu: 572 330 528 
oraz na profilu FB: https://www.facebook.com/celebezpieki/. 

6. Od dnia 01-05-2018 r. zwiedzanie ekspozycji jest odpłatne. 
7. Sprzedaż biletów wstępu odbywa się w godzinach pracy ekspozycji tj. od poniedziałku do niedzieli 

(z wyłączeniem wtorku) w godzinach 10.00-18.00, z zastrzeżeniem, że bilety nie są sprzedawane 
po godzinie 17.30. 

8. Biletem wstępu jest paragon z kasy fiskalnej z oznaczeniem daty sprzedaży oraz rodzajem biletu – 
tj. normalnym lub ulgowym. Sprzedaż biletów wstępu odbywa się jedynie w kasie – nie ma 
możliwości wcześniejszej rezerwacji przez Internet bądź telefonicznie.  

9. Informacja o cenach biletów wstępu na ekspozycję dostępna jest na stronie internetowej: 
www.1944.pl, w recepcji ekspozycji, telefonicznie pod numerem telefonu: 572 330 528 oraz na 
profilu FB: https://www.facebook.com/celebezpieki/. 

10. Orientacyjny czas zwiedzania ekspozycji wynosi około 30 minut. Rozpoczęcie zwiedzania 
ekspozycji na mniej niż pół godziny przed godziną jej zamknięcia powoduje ograniczenie możliwości 
zwiedzenia ekspozycji do niektórych jej elementów. Ostatnie wejście na ekspozycję nie może się 
odbyć później niż o godz. 17.30. 

11. Liczba osób przebywających jednocześnie na ekspozycji jest ograniczona do 49. 
12. Ekspozycję można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach z przewodnikiem. 
13. Grupa zorganizowana, zwiedzająca ekspozycję w ramach zwiedzania grupowego z przewodnikiem, 

nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.). 
14. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą zwiedzać ekspozycję pod opieką osoby dorosłej. Jeden dorosły 

może mieć pod opieką nie więcej niż 3 dzieci w wieku poniżej 16 lat. 
15. Minimalny wiek zwiedzających Ekspozycję w zorganizowanych grupach z przewodnikiem wynosi 

16 lat. 



16. Młodzież szkolna w wieku do 18 roku życia może zwiedzać ekspozycję pod stałą opieką opiekuna 
(nauczyciela). 

17. Podczas zwiedzania ekspozycji opiekun zobowiązany jest do przebywania razem z podopiecznymi 
i sprawowania nad nimi opieki. 

18. Na terenie ekspozycji nie mogą pracować przewodnicy zewnętrzni. 
19. Osoba zwiedzająca ekspozycję zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego 

regulaminu oraz do poleceń pracowników Muzeum i pracowników ochrony. 
20. Teren ekspozycji jest monitorowany przez służbę więzienną Ministerstwa Sprawiedliwości. 
21. Na ekspozycję nie wolno wnosić dużych bagaży i plecaków, ani innych przedmiotów, które mogą 

zagrażać życiu lub zdrowiu osób albo bezpieczeństwu osób lub mienia; Muzeum zastrzega sobie 
prawo do weryfikacji gabarytu bagażu oraz jego zawartości przez pracownika Muzeum. 

22. Przed wejściem na ekspozycję plecaki, torby, walizki, parasole oraz inne tego typu przedmioty 
należy pozostawić w szafkach bagażowych, zaś okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni. 

23. Zabrania się wstępu na ekspozycję osobom: 
1) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 

podobnie działających środków; 
2) posiadającym przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu albo bezpieczeństwu osób lub mienia; 
3) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża 

bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym lub narusza 
ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych; 

4) niestosownie ubranym; 
5) nieprzestrzegającym postanowień niniejszego regulaminu. 

24. Zabrania się wnoszenia na teren ekspozycji środków przymusu bezpośredniego, broni, 
przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, żrących i innych, które pracownicy 
Muzeum uznają za niebezpieczne; zakaz ten nie dotyczy osób uprawnionych do posiadania i 
posługiwania się tymi przedmiotami na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności osób, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i 
broni palnej. 

25. Zabrania się wprowadzania na teren ekspozycji zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, psa 
asystującego, psa w trakcie szkolenia, pod warunkiem okazania dokumentu poświadczającego 
status psa. 

26. Zwiedzających obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na 
całym terenie ekspozycji. 

27. Zwiedzających obowiązuje zakaz spożywania posiłków na całym terenie ekspozycji. 
28. Zwiedzających obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na całym terenie ekspozycji. 
29. Podczas zwiedzania należy unikać nadmiernego tłoku w jednym miejscu, przepychania się, 

biegania, głośnego zachowania, wzbudzania niepokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji 
zagrożenia. 

30. Osoby cierpiące na lęki związane z przebywaniem w zamkniętych, ciasnych przestrzeniach 
(klaustrofobię) lub podobne schorzenia mogą zwiedzać ekspozycję wyłącznie w towarzystwie osoby 
dorosłej wolnej od tego typu schorzeń. 

31. W przypadku wystąpienia zdarzeń nietypowych lub niepożądanych należy powiadomić o nich 
pracowników Muzeum i podporządkować się ich poleceniom. 

32. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie 
prawo przerwania zwiedzania. 

33. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby 
przebywające na terenie ekspozycji zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia terenu 
najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum 
lub pracowników ochrony. 

34. Muzeum może odmówić wstępu na ekspozycję lub przerwać zwiedzenia przez osoby lub grupy 
naruszające postanowienia niniejszego regulaminu. 

 


