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Zarządzenie nr 9/2022 

Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

 

w sprawie: 

wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania Centrum Nauki Kopernik  

w czasie stanu epidemii COVID-19 

 

 

na podstawie § 7 ust. 2 lit. e) Statutu Centrum Nauki Kopernik, zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam nowe zasady funkcjonowania Centrum Nauki Kopernik w czasie stanu epidemii  

COVID-19, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Dyrektora Naczelnego 

Centrum Nauki Kopernik nr 102/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia nowych 

zasad funkcjonowania Centrum Nauki Kopernik w czasie stanu epidemii COVID-19. 

3. Zobowiązuję wszystkich pracowników przebywających na terenie wystaw, Planetarium oraz 

Centrum konferencyjnego do przestrzegania przyjętych zasad i reagowania zgodnie z wytycznymi, 

w razie stwierdzenia ich naruszenia. 

4. Osobą odpowiedzialną za aktualizację niniejszego zarządzenia jest Kierownik Działu 

Organizacyjnego. 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik) 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/2022 

 

 

Zasady funkcjonowania Centrum Nauki Kopernik w czasie stanu epidemii COVID-19 

 

Zwiedzający Centrum Nauki Kopernik zobowiązani są do prawidłowego noszenia maseczek. 

Nie jest możliwe zasłanianie ust i nosa wyłącznie przyłbicą, chustą, kominem, szalikiem 

lub innym materiałem. 

1. Obowiązku noszenia maseczek nie stosuje się w przypadku: 

a. dzieci do ukończenia 5. roku życia,  

b. osób, które nie mogą nosić maseczek z powodu: 

• całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności 

intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,  

• trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, 

• zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, 

przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia. 

 

Osoba powołująca się na wyłączenia obowiązku noszenia maseczki wskazanego w pkt. 1 lit. 

b. powyżej może dobrowolnie okazać pracownikowi Centrum Nauki Kopernik zaświadczenie 

lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia 

psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo 

głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. W przypadku 

braku dobrowolnego okazania zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym osoba powołująca się na wyłączenia obowiązku noszenia 

maseczki wskazanego w pkt. 1 lit. b. powyżej zobowiązana jest do przyjścia do Centrum 

Nauki Kopernik w obecności policji lub straży miejskiej, która potwierdzi okazanie jej przez 

taką osobę zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe 

zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu 

lub odkryciu ust lub nosa.  

 

Odmowa podporządkowania się powyższym regulacjom, równoznaczna jest z rezygnacją 

z możliwości zwiedzania Centrum Nauki Kopernik bez prawa żądania zwrotu należności 

za bilet. 

 

Centrum Nauki Kopernik nie przechowuje informacji uzyskanych w związku z dobrowolnym 

okazaniem zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe 

zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu 

lub odkryciu ust lub nosa pracownikowi. 
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2.  Zdjęcie maseczki jest możliwe w przypadku:  

a. konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,  

b. umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności 

w komunikowaniu się. 

 

 

 

 

 

…………………………..……………………………………… 

(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik) 
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