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Zasady Członkostwa 

w Stowarzyszeniu Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie 

 (dalej: „Zasady”) 

 

§1 

1. Niniejsze Zasady określają zasady członkostwa w Stowarzyszeniu Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie z 
siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa (dalej: „Stowarzyszenie”) 

2. Niniejsze Zasady stanowią uzupełnienie reguł wynikających ze statutu Stowarzyszenia. W razie sprzeczności statutu 
i niniejszych Zasad – postanowienia statutu mają znaczenie decydujące. 

3. Szczegółowe zasady korzystania z infrastruktury Muzeum Narodowego w Warszawie (dalej: „MNW”) dostępne są 
w siedzibie MNW (Al. Jerozolimskie 3, 00–495 Warszawa) oraz na stronie internetowej MNW. 

 

§2 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu występuje w następujących wariantach: „Przyjaciel MNW”, „Przyjaciel MNW DUO”, 
„Ambasador MNW”, „Patron MNW”, „Darczyńca MNW”. 

2. Członkostwo w wariancie „Przyjaciel MNW” odbywa się według następujących zasad: 

2.1. Składka członkowska wynosi: standardowa -  150 zł, zniżkowa 100 zł (studenci i emeryci - za okazaniem 
legitymacji). 

2.2. Karta członkowska uprawnia do nieograniczonego, darmowego wstępu do galerii stałych i na wystawy 
czasowe w Gmachu Głównym MNW  oraz w jego oddziałach. 

2.3. Stowarzyszenie przekazuje informacje o działalności Stowarzyszenia i organizowanych przez nie 
wydarzeniach (mailing). 

2.4. Stowarzyszenie umożliwia bezpłatny udział w zamkniętych wydarzeniach klubowych: pokazach filmowych, 
wykładach, koncertach (o ile będą dedykowane dla wszystkich członków Stowarzyszenia, w miarę 
dostępności miejsc). 

2.5. Stowarzyszenie umożliwia pierwszeństwo w zapisach na wydarzenia edukacyjne w Gmachu Głównym MNW 
(w ramach puli ¹⁄³ miejsc). 

2.6. Stowarzyszenie zapewnia zniżkę u partnerów MNW – zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej 
Stowarzyszenia. 

3. Członkostwo w wariancie „Przyjaciel MNW DUO” następuje zgodnie z wariantem „Przyjaciel MNW”, przy czym: 

3.1. Wydawana jest karta członkowska uprawniająca do wstępu dla 2 osób. 

3.2. Koszt członkostwa wynosi 225zł (bez zniżek). 

4. Członkostwo w wariancie „Ambasador MNW” odbywa się według następujących zasad: 

4.1. Składka członkowska wynosi 400 zł. 

4.2. Karta członkowska uprawnia do nieograniczonego, darmowego wstępu bez kolejki wraz z osobą towarzyszącą 
do galerii stałych i na wystawy czasowe w Gmachu Głównym MNW oraz w jego oddziałach. 

4.3. Stowarzyszenie przekazuje informacje o działalności Stowarzyszenia i organizowanych przez nie 
wydarzeniach (mailing). 

4.4. Stowarzyszenie umożliwia wstęp bez kolejki wraz z osobą towarzyszącą do Gmachu Głównego MNW i jego 
oddziałów podczas Europejskiej Nocy Muzeów. 

4.5. Stowarzyszenie umożliwia pierwszeństwo w korzystaniu z szatni wraz z osobą towarzyszącą. 

4.6. Stowarzyszenie umożliwia bezpłatny udział wraz z osobą towarzyszącą w zamkniętych wydarzeniach 
klubowych: pokazach filmowych, wykładach, koncertach (o ile będą dedykowane dla wszystkich członków 
stowarzyszenia, w miarę dostępności miejsc). 

4.7. Stowarzyszenie przekazuje raz w roku zaproszenie wraz z osobą towarzyszącą na zamknięte, 
przedwernisażowe oprowadzanie z kuratorem po galerii stałej lub na wystawie czasowej w Gmachu Głównym 
MNW. 

5. Członkostwo w wariancie „Patron MNW” odbywa się według następujących zasad: 

5.1. Składka członkowska wynosi 1200 zł. 

5.2. Zapewnione są wszystkie uprawnienia jak w wariancie „Ambasador MNW”. 
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5.3. Karta członkowska upoważnia do nieograniczonego, darmowego wstępu bez kolejki wraz z dorosłą osobą 
towarzyszącą i dwójką dzieci (do lat 18) do galerii stałych i na wystawy czasowe w Gmachu Głównym MNW 
oraz w jego oddziałach. 

5.4. Stowarzyszenie zapewnia dwa razy w roku zaproszenie wraz z osobą towarzyszącą na wybrane, oficjalne 
otwarcie galerii stałej lub wystawy czasowej w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie. 

5.5. Stowarzyszenie przekazuje raz w roku zaproszenie wraz z osobą towarzyszącą na wybrane, przedwernisażowe 
spotkanie z kuratorem w galerii stałej lub na wystawie czasowej w Gmachu Głównym MNW. 

5.6. Stowarzyszenie zapewnia raz w roku wizytę w pracowni konserwatorskiej MNW i udziału w spotkaniu z 
przedstawicielami dyrekcji i kuratorów. 

5.7. Stowarzyszenie przesyła dwa katalogi rocznie z wystaw czasowych. 

5.8. Stowarzyszenie umieszcza wyróżnienie w Raporcie Rocznym MNW i na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

6. Członkostwo w wariancie „Ambasador MNW” odbywa się według następujących zasad: 

6.1. Składka członkowska wynosi 10.000 zł. 

6.2. Przysługują wszystkie uprawnienia jak w wariancie Patron MNW. 

6.3. Karta członkowska upoważnia do nieograniczonego, darmowego wstępu bez kolejki wraz z 5 dorosłymi oso-
bami towarzyszącymi i dwójką dzieci (do lat 18) do galerii stałych i na wystawy czasowe w Gmachu Głównym 
MNW oraz w jego oddziałach. 

6.4. Stowarzyszenie zapewnia zaproszenia wraz z osobą towarzyszącą na wszystkie oficjalne otwarcia galerii 
stałych oraz wystaw czasowych w Gmachu Głównym MNW. 

6.5. Stowarzyszenie zapewnia zaproszenia wraz z osobą towarzyszącą na wszystkie zamknięte, przedwernisażowe 
spotkania z kuratorem w galeriach stałych lub na wystawach czasowych w Gmachu Głównym MNW. 

6.6. Stowarzyszenie zapewnia raz w roku możliwość rezerwacji zwiedzania z przewodnikiem galerii stałej, wystawy 
czasowej lub przestrzeni niedostępnej dla publiczności w Gmachu Głównym MNW lub wybranym oddziale 
dla grupy do 30 osób oraz zniżka na kolejne rezerwacje. 

6.7. Stowarzyszenie zapewnia raz w roku wizytę wraz z osobą towarzyszącą w pracowni konserwatorskiej MNW 
oraz udział w spotkaniu z przedstawicielami dyrekcji i kuratorów. 

6.8. Stowarzyszenie zapewnia możliwość wynajęcia przestrzeni muzealnej z 30% zniżką (szczegółowa informacja 
dostępna pod mailem stowarzyszenie@przyjacielemnw.pl) 

6.9. Stowarzyszenie zapewnia czynny udział w Radzie ds. Projektów Specjalnych Stowarzyszenia Przyjaciele MNW  
(szczegółowa informacja dostępna pod mailem stowarzyszenie@przyjacielemnw.pl) 

6.10. Stowarzyszenie zapewnia katalogi z wszystkich wystaw czasowych. 

6.11. Stowarzyszenie umożliwia korzystanie z parkingu wewnętrznego Gmachu Głównego MNW (w miarę 
dostępnych miejsc, na podstawie ustaleń z dyrekcją Muzeum Narodowego w Warszawie zawartych w 
umowie między Stowarzyszeniem a Muzeum). 

6.12. Stowarzyszenie przyznaje wyróżnienie w Raporcie Rocznym MNW i na stronie internetowej Stowarzyszenia 
oraz na tablicy w holu Gmachu Głównego MNW. 

7. W razie braku odmiennego, wyraźnego uregulowania – skorzystanie z uprawnień wynikających z członkostwa 
wymaga okazania karty członkowskiej. Karta członkowska nie będzie honorowana, jeżeli przedstawiać ją będzie 
inna osoba niż członek Stowarzyszenia, którego dane widnieć będą  na karcie. W celu weryfikacji tożsamości może 
być również konieczne okazanie innego dokumentu ze zdjęciem. 

8. O wydarzeniach, w których udział jest możliwy w ramach członkostwa, Stowarzyszenie będzie informować w 
formie email lub SMS, z możliwie dużym wyprzedzeniem. 

9. Wszelkie przesyłki przewidziane w ramach członkostwa będą przesyłane na adres wskazany w formularzu 
przystąpienia. W razie nieodebrania przesyłki Stowarzyszenie może zastrzec, że ponowna przesyłka nastąpi 
wyłącznie za pokryciem jej kosztów przez adresata 

10. Jeżeli w ramach korzyści wynikających członkostwa przewidziane jest opublikowanie wyróżnienia przez 
Stowarzyszenie, w ramach wyróżnienia zostaną opublikowane: imię i nazwisko członka Stowarzyszenia, któremu 
przysługuje wyróżnienie. Ewentualne prośby o niepublikowanie wyróżnień należy kierować na adres mailowy 
stowarzyszenie@przyjacielemnw.pl. 

 

§3 
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1. Składki członkowskie wskazane w niniejszych Zasadach wyrażone są w kwotach brutto, w ujęciu rocznym. W razie 
braku odmiennego, wyraźnego uregulowania - składki płacone są w całości z góry. 

2. Uzyskanie członkostwa wymaga wypełnienia formularza i dokonania wpłaty. Formularze przystąpienia są dostępne 
w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Al. Jerozolimskie 59 w Warszawie. 

3. Po wypełnieniu formularza i przekazaniu go do Informacji Muzeum Narodowego w Warszawie lub obecnemu 
wolontariuszowi Stowarzyszenia należy uiścić pełną składkę członkowską na konto PKO BP 58 1020 1156 0000 
7202 0081 7460.  

4. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie 7 dni od przekazania wypełnionego formularza, zostanie on 
zniszczony, a przystąpienie będzie wymagać wypełnienia kolejnego formularza. 

5. W terminie 5 dni od zaksięgowania wpłaty składki, Stowarzyszenie wyśle w formie email powiadomienie o 
przystąpieniu do Stowarzyszenia. W terminie 5 dni od dokonania wpłaty karta członkowska będzie dostępna do 
odbioru w Informacji Muzeum Narodowego w Warszawie, o czym Stowarzyszenie również poinformuje w formie 
email. 

6. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość kontaktu email i telefonicznego w sprawach związanych z ewentualnymi 
brakami w formularzu oraz w kwestiach związanych z uiszczeniem składki. 

7. W razie zagubienia karty członkowskiej, duplikat może zostać wyrobiony za dodatkową opłatą 15 złotych na 
podstawie wysłanego maila na adres: stowarzyszenie@przyjacielmnw.pl z prośbą o wyrobienie duplikatu. Duplikat 
zostanie przekazany w terminie 5 dni od uiszczenia dodatkowej opłaty. 

8. Wszelkie zmiany danych wpisanych w formularzu przystąpienia (adres zamieszkania, numer telefonu, adres email) 
należy zgłaszać na adres mailowy: stowarzyszenie@przyjacielemnw.pl 

 

§4 

1. W razie braku kolejnej wpłaty po upływie roku od przystąpienia do Stowarzyszenia członkostwo ulega zawieszeniu, 
co oznacza, że karta członkowska przestaje być aktywna i zabronione jest jej okazywanie w celu otrzymania korzyści 
wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu. 

2. Stowarzyszenie informować będzie o zbliżającym się terminie uiszczenia kolejnej składki a także o fakcie 
dezaktywacji karty i zawieszeniu członkostwa w formie wiadomości email lub telefonicznie. 

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w razie nieuiszczenia, opóźnienia w uiszczeniu składki członkowskiej 
przez okres 30 dni , a także w innych sytuacjach opisanych w Statucie.  

4. W razie wykluczenia Stowarzyszenie zwróci proporcjonalną część uiszczonej składki członkowskiej – stosownie do 
niewykorzystanego okresu, na który przypadała opłacona składka. 

5. W razie złożenia oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, składka członkowska nie jest zwracana. Decyzja 
odmienna może zostać podjęta wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach przez Zarząd Stowarzyszenia. 

6. Potwierdzenie wykluczenia lub wystąpienia ze Stowarzyszenia zostanie przesłane na podany adres email. 

7. Wraz z upływem 3 miesięcy od wykluczenia lub wystąpienia Stowarzyszenia, Stowarzyszenie usunie dane osobowe, 
chyba że ich zachowanie będzie niezbędne do dokonania rozliczeń, rozpatrzenia reklamacji i roszczeń lub z uwagi 
na inne obowiązki wynikające z przepisów prawa. 

8. Wszelkie uwagi, pytania i reklamacje dotyczące korzyści wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu należy 
składać w formie pisemnej na adres Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. W razie uznania reklamacji za zasadną 
(tj. w razie, gdy część korzyści wynikających z członkostwa nie będzie możliwa do uzyskania z przyczyn dotyczących 
Stowarzyszenia), Stowarzyszenie zapewni rekompensatę – w postaci stosownego przedłużenia opłaconego okresu 
członkowskiego, zwrócenia części składki lub inny, ustalony w porozumieniu sposób. 

 

§5 

1. Administratorem danych osobowych członków Stowarzyszenia (Dane) jest Stowarzyszenie Przyjaciele Muzeum 
Narodowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa. 

2. Stowarzyszenie przetwarza Dane na potrzeby umożliwienia otrzymania korzyści wynikających z członkostwa oraz 
w celu wykonania postanowień statutu Stowarzyszenia. Podstawą do przetwarzania Danych Osobowych jest art. 
6 ust. 1 pkt b) i c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

3. Na potrzeby członkostwa są przetwarzane następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
adres email, numer telefonu. Stowarzyszenie przetwarzać może również dodatkowe dane, jeżeli wynikać będzie 
to ze specyfiki korzyści, jakie wykorzystywać będzie członek Stowarzyszenia. Okres przetwarzania Danych wskazany 
jest w §4 ust. 7 powyżej Zasad. 
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4. Podanie Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji praw i obowiązków wynikających z członkostwa w 
Stowarzyszeniu. 

5. Dane Osobowe będą przekazywane przez Stowarzyszenie firmom zewnętrznym wyłącznie w zakresie, w jakim 
będzie to niezbędne dla wykonania celów statutowych oraz zapewnienia korzyści wynikających z członkostwa - w 
tym: MNW, firmom pocztowym i kurierskim (w celu wysyłki katalogów), podmiotowi produkującemu karty 
członkowskie, podmiotom odpowiedzialnym za przygotowanie wydarzeń organizowanych lub objętych 
patronatem przez Stowarzyszenie. 

6. Stowarzyszenie nie pobiera Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza 
wyłącznie Dane podane przez członka Stowarzyszenia. 

7. Każdej osobie przysługuje prawo do: 

− uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i 
ewentualnych odbiorcach danych. 

− żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych, 

− żądania usunięcia Danych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

− żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie 
ograniczenie, 

− przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych w formacie umożliwiającym ich przekazanie 
wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu, 

− złożenia skargi do organu nadzorczego: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że 
Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. 

8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: 
stowarzyszenie@przyjacielemnw.pl 

9. Na podstawie odrębnie udzielonej zgody (przez osobę, której dane dotyczą) Stowarzyszenie będzie przetwarzać 
Dane na potrzeby przesyłania wiadomości dotyczących sponsorów lub partnerów Stowarzyszenia. Przetwarzanie 
Danych następować będzie w takim wypadku w celu przedstawienia członkowi Stowarzyszenia oferty tych 
pomiotów (informacji handlowej). W każdym czasie Administratorem Danych pozostaje Stowarzyszenie, a 
członkowi Stowarzyszenia przysługiwać będzie prawo do sprzeciwu lub wycofania zgody – poprzez wiadomość 
email przesłaną na adres wskazany w punkcie poprzedzającym. W zakresie korzystania z Danych w celu przesłania 
informacji handlowej, odpowiednie zastosowanie mają poprzedzające postanowienia niniejszego paragrafu. 

 


