
  

Wdzydze, 14-05-2020 r. 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 

Dyrektora Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora 

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich  

w sprawie ustalenia dnia otwarcia Muzeum dla zwiedzających  

i godzin udostępnienia do zwiedzania terenu muzeum z wystawami stałymi, z wyłączeniem wnętrz 

budynków zabytkowych 

 

 

W związku ze zniesieniem ograniczeń w działalności muzeów, spowodowanych wystąpieniem na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 i zaplanowanym na dzień 19.05.2020 r. otwarciem Muzeum – Kaszubskiego Parku 

Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich dla 

zwiedzających, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Ustalam otwarcie Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora 

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich dla zwiedzających od dnia 19.05.2020 r. i udostępniam 

do zwiedzania teren Muzeum z wystawami stałymi, z wyłączeniem wnętrz w godzinach od 10.00 

do 16.00. 
§ 2. 

Zobowiązuję Panią XXXXXXXX do przekazania niniejszego zarządzenia wszystkim pracownikom 

muzeum poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku z Radunia i załączenie do list 

obecności. 
 

§ 3. 

Zobowiązuję kierownika Działu Upowszechniania i Promocji do podania do wiadomości 

zwiedzających dnia otwarcia Muzeum i godzin udostępniania do zwiedzania terenu Muzeum z 

wystawami stałymi, z wyłączeniem wnętrz poprzez: 

1) wywieszenie informacji o dniu otwarcia Muzeum i godzinach udostępniania do zwiedzania 

terenu Muzeum z wystawami stałymi, z wyłączeniem wnętrz budynków zabytkowych, na tablicy 

ogłoszeń przed wejściem na teren Muzeum, drzwiach wejściowych do budynku karczmy z Rumi,  

w kasie biletowej; 

2) umieszczenie na stronie internetowej Muzeum, BIP Muzeum i w serwisach społecznościowych 

informacji o dniu otwarcia Muzeum i godzinach udostępniania do zwiedzania terenu Muzeum  

z wystawami stałymi, z wyłączeniem wnętrz budynków zabytkowych. 
 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Otrzymują: 

1) Pani XXXXXXXX; 

2)  kierownik Działu Upowszechniania i Promocji; 

3) a/a. 
 

 

 

 

 

 

 



  

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej 

na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). 

Podstawa prawna wyłączenia jawności: 

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). 

Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 

z późn. zm.). 

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: 

Ochrona prywatności osób wymienionych w anonimizowanym dokumencie.  

Zakres wyłączenia: 

Imiona i nazwiska osób wymienionych w anonimizowanym dokumencie. 

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: 

Bartosz Stachowiak 

 


