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Wdzydze, 13 października 2020 r. 
 

 

M-KPE 021/327/2020 
 

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 
Dyrektora Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora 

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich  
w sprawie wprowadzenia zmian w: 

1) Zasadach zwiedzania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora 

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich; 

2) Zaleceniach dla pracowników Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i 

Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zajmujących się bezpośrednią obsługą 

zwiedzających. 
 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1758) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 
1. W Zasadach zwiedzania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora 

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich wprowadzonych  Zarządzeniem Nr 17/2020 Dyrektora 

Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we 

Wdzydzach Kiszewskich z 22.06.2020 r. 

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
Do odwołania w Muzeum obowiązuje zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, 

maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 

1517), ust i nosa.  

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
Obowiązku określonego w ust. 5 nie stosuje się w przypadku: 

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba 

z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub 

gospodarujące wspólnie; 
2) dziecka do ukończenia 5. roku życia; 

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: 
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w 

stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, 
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 
2. W Zaleceniach dla pracowników Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i 

Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zajmujących się bezpośrednią obsługą 

zwiedzających wprowadzonych  Zarządzeniem Nr 17/2020 Dyrektora Muzeum – Kaszubskiego 

Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich z 

22.06.2020 r. 
ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
Należy pilnować, aby zwiedzający przestrzegali obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub 

jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 

695, 1087 i 1517), ust i nosa.  
 

§ 2. 
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Zobowiązuję Panią xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do przekazania niniejszego zarządzenia wszystkim 

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

do list obecności. 

 

§ 3. 
Zobowiązuję pracowników do stosowania i przestrzegania wprowadzonych zasad i zaleceń. 

 

§ 4. 
Zobowiązuję kierownika Działu Upowszechniania i Promocji do podania do wiadomości 

zwiedzających  wprowadzonych niniejszym zarządzeniem zmian w Zasadach zwiedzania Muzeum 

– Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach 

Kiszewskich. 
 

§ 5. 
Zobowiązuję bezpośrednich przełożonych do przeszkolenia podległych pracowników w zakresie 

stosowania i przestrzegania wprowadzonych zmian. 
 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 
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 

 


