
L.p. typ biletu kwota UWAGI

1 bilet normalny       8,00 zł 

bilet obowiązuje na wystawach; bilet wstępu na 

wystawy jest ważny w dniu dokonania zakupu i 

obowiązuje na wszystkich wystawach 

prezentowanych w tym czasie w Galerii. 

2 bilet ulgowy       4,00 zł 

bilet obowiązuje na wystawach; bilet wstępu na 

wystawy jest ważny w dniu dokonania zakupu i 

obowiązuje na wszystkich wystawach 

prezentowanych w tym czasie w Galerii. 

3 bilet na warsztaty 10,00 zł

bilet obowiązuje na warsztatach; bilet wstępu na 

warsztaty jest ważny w dniu odbywania się 

warsztatów i obowiązuje w miejscu odbywania się 

warsztatów.

4
bilet normalny BKDR/ 

KDR
      4,00 zł 

bilet obowiązuje na wystawach; bilet wstępu na 

wystawy jest ważny w dniu dokonania zakupu i 

obowiązuje na wszystkich wystawach 

prezentowanych w tym czasie w Galerii.

5
bilet ulgowy BKDR/ 

KDR
      2,00 zł 

bilet obowiązuje na wystawach; bilet wstępu na 

wystawy jest ważny w dniu dokonania zakupu i 

obowiązuje na wszystkich wystawach 

prezentowanych w tym czasie w Galerii.

6
bilet na warsztaty 

BKDR/ KDR
5,00 zł

bilet obowiązuje na warsztatach; bilet wstępu na 

warsztaty jest ważny w dniu odbywania się 

warsztatów i obowiązuje w miejscu odbywania się 

warsztatów.

7 bilet ulgowy KAS       2,00 zł bilet obowiązuje na wystawach

8 grupy od 10 osób     40,00 zł 
bilet grupowy dla instytucji (szkoły, uczelnie,  itp.); 

bilet obowiązuje na wystawach

9

Posiadacze Karty Aktywnego Seniora (KAS) 

Posiadacze Białostockiej Karty Dużej Rodziny (BKDR) lub Karty Dużej Rodziny (KDR) 

Bilet grupowy 

Odpłatne oprowadzania po wystawach (zaplanowane w ramach działalności 

merytorycznej)

cenę za uczestnictwo w oprowadzaniu ustala się w wysokości ceny biletu wstępu na 

wystawy

CENNIK BILETÓW WSTĘPU DO GALERII ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU opracowany na 

podstawie Zarządzenia nr 1/2022 Dyrektora Galerii Arsenał z dnia 3 stycznia 2022 r.



10 grupy od 1 do 10 osób     16,00 zł 

Opłata za zamówione odpłatne oprowadzanie 

grupowe po wystawie jest opłatą dodatkową w 

stosunku do konieczności wykupienia biletu 

wstępu na wystawę

11
grupy powyżej 10 

osób
    24,00 zł 

Opłata za zamówione odpłatne oprowadzanie 

grupowe po wystawie jest opłatą dodatkową w 

stosunku do konieczności wykupienia biletu 

wstępu na wystawę

Prawo do bezpłatnego wstępu na wystawy przysługuje za okazaniem stosownych 

dokumentów:

1) dzieciom do lat 7,

2) podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych oraz 

uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, pensjonariuszom domów pomocy społecznej, 

uczestnikom grup zorganizowanych przez organizacje pozarządowe zrzeszające osoby z 

niepełnosprawnościami,

3) pracownikom instytucji kultury,

4) nauczycielom oraz studentom szkół artystycznych wszystkich stopni,

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

Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis",

6) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony 

Zabytków ICOMOS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA),

7) 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),

8) dziennikarzom,

9) opiekunom grup zorganizowanych, w tym: nauczycielom szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycielom placówek oświatowo-

wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i 

resocjalizacyjnych, pracownikom dydaktycznym uczelni wyższych, w przypadku 

sprawowania przez nich opieki nad grupami i/lub oprowadzania grup po wystawach w 

Galerii Arsenał w ramach wykonywania przez nich czynności służbowych,

10) osobom odbywającym w tym czasie w Galerii Arsenał praktyki, staże, wolontariat oraz 

osobom odbywającym w tym czasie w Galerii Arsenał rezydencje artystyczne, 

11) osobom uprawnionym przez Dyrektora Galerii Arsenał.

Zakup biletów wstępu na wystawy jest możliwy na bieżąco w kasach opiekunów wystaw 

mieszczących się w Galerii Arsenał (ul. A. Mickiewicza 2, Białystok) oraz w  Galerii Arsenał 

Elektrownia (ul. Elektryczna 13, Białystok; wejście od ul. Świętojańskiej) w godzinach 10.00-

17.30 od wtorku do niedzieli włącznie. 

Każdy czwartek jest dniem wolnym od opłat za wstęp na wystawy.

 Odpłatne oprowadzania grupowe po wystawach zamówione przez zwiedzających

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) studentom studiów doktoranckich, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych oraz nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz 

wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracownikom 

dydaktycznym uczelni wyższych,

2) osobom powyżej 60 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także 

osobom z niepełnosprawnościami wraz z asystentami, 

3) osobom odznaczonym odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury", odznaką 

honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym 

„Zasłużony dla Kultury Narodowej",

4) kombatantom,

5) osobom uprawnionym przez Dyrektora Galerii Arsenał.

Poszczególnych rodzajów ulg i zniżek nie wolno łączyć.

Zakup biletów na warsztaty jest możliwy w Galerii Arsenał (ul. A. Mickiewicza 2, Białystok) 

oraz w Galerii Arsenał Elektrownia (ul. Elektryczna 13, Białystok; wejście od ul. 

Świętojańskiej) w dniu odbywania się warsztatów.



Prawo do bezpłatnego wstępu na wystawy przysługuje za okazaniem stosownych 

dokumentów:

1) dzieciom do lat 7,

2) podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych oraz 

uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, pensjonariuszom domów pomocy społecznej, 

uczestnikom grup zorganizowanych przez organizacje pozarządowe zrzeszające osoby z 

niepełnosprawnościami,

3) pracownikom instytucji kultury,

4) nauczycielom oraz studentom szkół artystycznych wszystkich stopni,

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

Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis",

6) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony 

Zabytków ICOMOS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA),

7) 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),

8) dziennikarzom,

9) opiekunom grup zorganizowanych, w tym: nauczycielom szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycielom placówek oświatowo-

wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i 

resocjalizacyjnych, pracownikom dydaktycznym uczelni wyższych, w przypadku 

sprawowania przez nich opieki nad grupami i/lub oprowadzania grup po wystawach w 

Galerii Arsenał w ramach wykonywania przez nich czynności służbowych,

10) osobom odbywającym w tym czasie w Galerii Arsenał praktyki, staże, wolontariat oraz 

osobom odbywającym w tym czasie w Galerii Arsenał rezydencje artystyczne, 

11) osobom uprawnionym przez Dyrektora Galerii Arsenał.


