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Regulamin oprowadzania po Muzeum Kościuszkowskim oraz Kopcu Kościuszki w Krakowie  

Preambuła 

Kopiec Kościuszki w Krakowie od 200 lat jest symbolem wolności i niepodległości nie tylko dla 
mieszkańców Krakowa, ale także dla wszystkich Polaków. Jest również Pomnikiem Historii – 
najwyższej klasy zabytkiem nieruchomym. Muzeum Kościuszkowskie jest miejscem pamięci o 
Naczelniku insurekcji kościuszkowskiej, bohaterze wojny o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych – gen. Tadeuszu Kościuszce. Mając na uwadze powyższe Komitet Kopca 

Kościuszki pragnie zagwarantować najwyższe standardy oprowadzania.  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Oprowadzanie po wystawie stałej „Kościuszko – bohater wciąż potrzebny” w Muzeum 
Kościuszkowskim oraz po Kopcu Kościuszki grup zorganizowanych możliwe jest tylko i 
wyłącznie przez przewodników licencjonowanych, z ważnym certyfikatem ukończenia 

szkolenia zorganizowanego przez tut. Muzeum. Grupa zorganizowana rozumiana jest 
jako grupa powyżej 10 osób z przewodnikiem lub pilotem.  

2. Szkolenia prowadzone są przez uprawnionych do tego pracowników Muzeum.  

3. Szkolenia są bezpłatne, organizowane na wniosek grupy min. 5 przewodników 
licencjonowanych. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres 

info@kopieckosciuszki.pl. 

4. Dokumentem potwierdzającym udział w szkoleniu jest certyfikat. Jego ważność określa 

data podana na dokumencie. 

§ 2 

Standardy oprowadzania 

1. Przewodnik ma obowiązek dołożyć najwyższych starań podczas oprowadzania. 

2. Przewodnik ma za zadanie oprowadzać zgodnie ze ścieżką zwiedzania omówioną 
podczas szkolenia. Obowiązkowa trasa zwiedzania jest rozumiana jako wystawa stała 

„Kościuszko – bohater wciąż potrzebny” zlokalizowana w części fortu nr 2 Kościuszko 

oraz Kopiec Kościuszki. 

3. Przewodnik ma obowiązek oprowadzać zgodnie z wiedzą przekazaną podczas szkolenia 
zorganizowanego przez tut. Muzeum, literaturą przedmiotu przedstawioną na 

szkoleniu.  

4. Przewodnik ma obowiązek dopasować oprowadzanie do wieku uczestników. 

5. Muzeum  zastrzega sobie prawo do weryfikacji standardów oprowadzania przez 
przewodników zewnętrznych, a w uzasadnionych przypadkach do zawieszenia prawa 

do oprowadzania do odwołania. 

§ 3 
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Kwestie organizacyjne 

1. Oprowadzania grup zorganizowanych są możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszej 

rezerwacji na adres: edukacja@kopieckosciuszki.pl  

2. Maksymalna liczba uczestników w grupie wynosi 25 osób.  

3. Grupy rozpoczynają oprowadzanie w odstępie piętnastu minut.  

4. Przewodnikowi z ważnym certyfikatem uprawniającym do oprowadzania po wystawie 

stałej przysługuje prawo do bezpłatnego wejścia na wystawę każdorazowo, za 
okazaniem ważnej legitymacji przewodnickiej.  

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku  
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