
Najczęściej zadawane pytania 

 

1. Jakie są godziny otwarcia Muzeum POLIN? 

Muzeum POLIN otwarte jest: poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 10:00 – 18:00, 
ostatnie wejście na wystawę stałą o godzinie 16:00, środa, sobota, niedziela w godzinach 
10:00 – 20:00, ostatnie wejście na wystawę o 18:00. W czwartki wstęp na wystawę stałą jest 
bezpłatny. W 2015 roku Muzeum jest nieczynne  23.09 (Yom Kippur), 1.11 (Wszystkich 
Świetych), 24 i 25.12 (Wigilia i pierwszy dzień Bożego Narodzenia) oraz 31.12 (Sylwester). 

2. Jak dojechać do Muzeum POLIN? 

Autobusy: 

111, 180, przystanek Nalewki Muzeum (odległość od muzeum ok. 200 m); wszystkie kursy 

realizowane przez autobusy niskopodłogowe 

Tramwaje: 

18, 15, 35, przystanek Muranów (odległość od muzeum ok. 500 m) 

17, 33, 37, 41, przystanek Anielewicza (odległość od muzeum ok. 500 m) 

Metro: 

stacja Ratusz Arsenał (odległość od muzeum ok. 1 km) 

Z dworca Warszawa Centralna: 

Tramwaje: 17, 33, 37, 41 (kierunek Żoliborz; przystanek Anielewicza) 

Z portu lotniczego im. F. Chopina: 

Autobusy: 175 (z przesiadką na tramwaj przy dworcu Warszawa Centralna), 188 (z przesiadką 

na tramwaje 17, 33, 37, 41 na przystanku GUS) 

3. Czy pod muzeum można zaparkować? 

W weekendy zwiedzający mogą bezpłatnie korzystać z muzealnego parkingu od strony ul. 

Anielewicza w miarę dostępności miejsc. W tygodniu parkować można w miejscach 

wyznaczonych w ramach płatnej strefy parkowania. 

4. Ile trwa zwiedzanie wystawy stałej Muzeum POLIN 

Zwiedzanie wystawy stałej zajmuje naszym gościom około 2h. 

  



5. Czy można fotografować i filmować podczas zwiedzania? Czy są opłaty za fotografowanie i 

filmowanie? 

Podczas zwiedzania Muzeum POLIN można fotografować i filmować ekspozycję poza 

miejscami, w których jest widoczny znak zakazu. W przypadku wykorzystania nagranego 

materiału do publikacji lub emisji, należy skontaktować się z działem prasowym muzeum. W 

przypadku chęci robienia materiały filmowego, reklamy we wnętrzach Muzeum POLIN 

również należy się skontaktować z działem pasowym. 

6. Ile osób może liczyć grupa zwiedzających z przewodnikiem? 

Maksymalna liczebność grupy oprowadzanej przez przewodnika to 25 osób (grupa szkolna 33 

osoby). Większe grupy należy podzielić na podgrupy liczące do 25 osób. Podgrupy będą 

wchodzić na wystawę w odstępie 30 min., każda z własnym przewodnikiem. 

7. Jak można wypożyczać audioprzewodniki i w jakich językach są dostępne? 

Audioprzewodniki po wystawie stałej dostępne są w językach: 

 polskim  

 angielskim  

 hebrajskim  

 francuskim  

 hiszpańskim  

 niemieckim  

 włoskim (italiano) 

 Polskim Języku Migowym (Polish Sign Language) 

 audiodeskrypcji po polsku (audiodescription in Polish) 

Audioprzewodniki można wypożyczać w kasach w holu głównym muzeum (opłata wynosi 10 

zł).  

8. W jakim wieku dzieci mogą zwiedzać Muzeum POLIN 

Muzeum POLIN nie ma ograniczeń wiekowych. Na poziomie -1 znajduje się pokój dla matki z 

dzieckiem. Jednocześnie  pozostawiamy rodzicom i opiekunom decyzję, czy chcą  wchodzić z 

dziećmi do galerii poświęconej Zagłada. Zalecamy, aby ze względu na trudną tematykę 

wchodziły tam dzieci powyżej 12. roku życia.  
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9. Czy muzeum jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych? 

Budynek muzeum jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na wystawie widoczne są 

oznaczenia informujące o windach, którymi można swobodnie przemieszczać się po 

poziomach muzeum. Część eksponatów umieszczona jest na wysokości wzroku osoby na 

wózku inwalidzkim. Do dyspozycji są także słuchawki oraz ekrany dotykowe, zapewniające 

multimedialne zwiedzanie ekspozycji wszystkim zainteresowanym. W każdym momencie 

można liczyć na pomoc informatorów obecnych na terenie muzeum oraz wystawy. Więcej 

informacji na temat można znaleźć pod tym linkiem. 

10. Dlaczego Muzeum POLIN jest otwarte podczas świąt żydowskich i szabatów? 

 

Jesteśmy muzeum świeckim, które jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych bez 

względu na narodowość czy wyznanie. 

 

11. Czy są kolejki? 

 

To zależy od dnia i godziny oraz liczby zwiedzających, ponieważ liczba osób, które mogą 

jednocześnie przebywać w na wystawie stałej, jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. 

Aby uniknąć kolejek, zachęcamy do wcześniejszego zaplanowania wizyty oraz kupna biletów 

online na stronie bilety.polin.pl.  

 

12. W jaki sposób zakupić bilet? 

 

Osoby indywidualne mogą kupować bilety oraz dokonywać rezerwacji na wydarzenia 

bezpłatne poprzez stronę internetową www.bilety.polin.pl oraz w kasie muzeum. 

Zwiedzanie muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe wyłącznie po 

dokonaniu uprzedniej rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.polin.pl 

lub mailowo na adres grupy@polin.pl. 

  

13. Czy trzeba rezerwować bilety na zwiedzanie wystawy? 

 

Nie prowadzimy rezerwacji biletów na zwiedzanie wystawy. Bilety można zakupić poprzez 

stronę internetową www.bilety.polin.pl oraz w kasie muzeum. 

 

14. Czy w czwartki trzeba rezerwować bilety? 

 

Czwartek jest dniem nieodpłatnego zwiedzania wystawy stałej. Nie prowadzimy rezerwacji 

bezpłatnych wejściówek na ten dzień.  
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15. Jakie są ceny biletów? 

WYSTAWA STAŁA 

 bilety indywidualne (do 9 osób): normalny: 25 zł / ulgowy: 15 zł / rodzinny (maks. 2 

dorosłych i 4 dzieci do 18. roku życia): 55 zł 

 bilet dla grup (powyżej 9 osób):  bilet normalny: 15 zł / bilet ulgowy: 10 zł 

WYSTAWA STAŁA I CZASOWA (BILET ŁĄCZONY) 

 bilety indywidualne (do 9 osób): normalny: 30 zł / bilet ulgowy: 20 zł / rodzinny (maks. 2 

dorosłych i 4 dzieci do 18. roku życia): 65 zł 

 bilet dla grup (powyżej 9 osób): normalny: 20 zł / ulgowy: 15 zł (cena nie zawiera 

przewodnika) 

WYSTAWA CZASOWA 

 bilety indywidualne (do 9 osób): bilet normalny: 12 zł / bilet ulgowy: 8 zł / rodzinny 

(maks. 2 dorosłych i 4 dzieci do 18. roku życia): 30 zł 

 bilet dla grup zorganizowanych (powyżej 9 osób): bilet normalny 8 zł / bilet ulgowy 5 zł 

(cena nie zawiera przewodnika) 

16. Czy jest możliwość rezerwacji przewodnika dla osób indywidualnych? 

Istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji zwiedzania wystawy stałej z przewodnikiem dla 

mniej niż 10 osób. Zwiedzanie z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzedniej 

rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.polin.pl lub mailowo na adres 

grupy@polin.pl  

17. Komu przysługują bilety ulgowe? 

Opłata ulgowa za wstęp do muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów 

potwierdzających prawo do ulgi następującym osobom:  

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

słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, 

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;  

ii) 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;  

iii) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, 

nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek 
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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;  

iv) 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”;  

v) kombatantom.  

Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum za okazaniem stosownych dokumentów 

potwierdzających prawo do zwolnienia przysługuje następującym osobom:  

i) osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, 

Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;  

ii) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;  

iii) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony 

Zabytków (ICOMOS);  

iv) 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);  

v) dzieciom do lat 7;  

vi) dziennikarze;  

vii) członkom Klubu Przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich;  

Dokumentami potwierdzającymi prawo do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp 

do muzeum są:  

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

doktoranta;  

ii) legitymacje emeryta-rencisty;  

iii) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;  

iv) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 5 pkt 3 i § 6 pkt 2;  

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

mowa w § 5 pkt 4 i § 6 pkt 1;  

vi) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;  

vii) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;  

viii) Karta Polaka;  

ix) dokumenty potwierdzające wiek;  

x) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 5 pkt 1–3, 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  

xi) legitymacja prasowa;  

xii) karty członkowskie Klubu Przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich wydane przez 

muzeum 



18. W jaki sposób zarezerwować bilety na wydarzenia organizowane w muzeum? 

Osoby indywidualne mogą kupować bilety oraz dokonywać rezerwacji na wydarzenia 

bezpłatne poprzez stronę internetową www.bilety.polin.pl oraz w kasie muzeum.  
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