
ZARZĄDZENIE NR 06/2022 
Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej 

z dnia 10 czerwca 2022 r. 

w sprawie cennika lekcji bibliotecznych i warsztatów oraz biletów wstępu 
na wystawy organizowane w galerii Książnicy Cieszyńskiej 

Na podstawie § 9 Statutu Książnicy Cieszyńskiej, stanowiącego załącznik do Uchwały 
nr NR XXVIII/293/13 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 31 stycznia 2013 r., 
w związku z postanowieniami zawartymi w „Protokole z posiedzenia Komisji do 
ustalania cen materiałów i usług oferowanych  przez Książnicę Cieszyńską do 
sprzedaży" z dnia 6 czerwca 2022 r., zarządzam, co następuje: 

§1 
Traci moc „Cennik lekcji bibliotecznych i warsztatów oraz biletów wstępu na wystawy 
organizowane w galerii Książnicy Cieszyńskiej", w brzmieniu określonym w załączniku do 
Zarządzenia nr 07/2015 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. 

§2 
1. Wprowadza się „Cennik lekcji bibliotecznych i warsztatów oraz biletów wstępu na 
wystawy organizowane w galerii Książnicy Cieszyńskiej", w brzmieniu określonym w 
załączniku do niniejszego Zarządzenia. 
2. W przypadkach uzasadnionych względami socjalnymi dyrektor Książnicy Cieszyńskiej ma 
prawo wydać decyzję o odstąpieniu od pobierania opłat za zorganizowanie lekcji 
bibliotecznych i warsztatów lub bilety wstępu na wystawy organizowane w galerii Książnicy 
Cieszyńskiej. 
3. Od osób korzystających z zaproszenia Książnicy Cieszyńskiej opłaty za zorganizowanie 
lekcji bibliotecznych i warsztatów lub bilety wstępu na wystawy nie są pobierane. 

§3 
Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Sekcji Administracyjno-Gospodarczej. 

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 
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Załącznik  do  Zarządzenia  nr 06/2022  dyrektora 
Książnicy  Cieszyńskiej  z dn.  10 czerwca 2022 r. 

CENNIK LEKCJI BIBLIOTECZNYCH I WARSZTATÓW ORAZ BILETÓW WSTĘPU 
NA WYSTAWY ORGANIZOWANE W GALERII KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ 

OKREŚLENIE USŁUGI 3. M. CENA 

Przeprowadzenie lekcji bibliotecznej o tematyce ujętej 
w programie ustalonym przez Książnicę Cieszyńską 

Jedna godz. 
lekcyjna 

60 zł 

Przeprowadzenie lekcji bibliotecznej o tematyce 
określonej przez zamawiającego (spoza programu 
ustalonego przez Książnicę Cieszyńską) 

Jedna godz. 
lekcyjna 

120 zł 

Przeprowadzenie warsztatów z użyciem surowców 
i materiałów dostarczonych przez Książnicę Cieszyńską 

Jedna godz. 
lekcyjna 

100 zł 

Pełny bilet wstępu na wystawy organizowane w Galerii 
Książnicy Cieszyńskiej 

Bilet dla jednej 
osoby 

10 zł 

Ulgowy bilet wstępu na wystawy organizowane w Galerii 
Książnicy Cieszyńskiej 

Uprawnionymi  do nabycia  biletu  ulgowego są dzieci 
i młodzież  uczącą się w trybie  dziennym (na podstawie 
legitymacji  uczniowskich  i studenckich),  a także  emeryci 
i renciści  (na podstawie  stosownych  zaświadczeń) 

Bilet dla jednej 
osoby 

5 zł 

Zbiorowy bilet wstępu na wystawy organizowane 
w Galerii Książnicy Cieszyńskiej 

Bilet dla grupy 
zorganizowanej 
obejmującej co 
najmniej osiem 

osób 

50 zł 

Oprowadzanie po wystawie czasowej Jedna godz. 
lekcyjna 

50 zł 

Do bezpłatnego  wejścia  na wystawy  organizowane 
w Galerii  Książnicy  Cieszyńskiej  uprawnione  są 
posiadacze  „Cieszyńskiej  Karty  Dużej Rodziny"  oraz 
dzieci  w wieku  niższym,  niż szkolny. 
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