
  

ZARZĄDZENIE NR 665/20 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie cennika korzystania z centrum popularyzacji nauki (Epi-Centrum Nauki) Białostockiego 

Parku Naukowo-Technologicznego 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 712 z późn. zm.1)) w związku z § 2 uchwały Nr XXI/334/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 

2020 r. w sprawie powierzenia uprawnienia Prezydentowi Miasta Białegostoku do stanowienia o wysokości 

opłat za korzystanie z centrum popularyzacji nauki (Epi-Centrum Nauki) (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. 

poz. 1329) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam wysokość opłat za korzystanie z centrum popularyzacji nauki (Epi-Centrum Nauki) 

Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego zgodnie z  załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Prezydent Miasta 

Tadeusz Truskolaski

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020. 
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Załącznik do zarządzenia Nr 665/20 

Prezydenta Miasta Białegostoku 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

Wysokość opłat za korzystanie z centrum popularyzacji nauki (Epi-Centrum Nauki) 

Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego 

Kategoria opłaty (biletu) 
Wystawa Główna 

wtorek-piątek weekendy i święta Zajęcia laboratoryjne 

Bilet normalny 26 zł 30 zł 

15 zł 

Bilet ulgowy1 20 zł 24 zł 

Bilet dla grup zorganizowanych2 18 zł 22 zł 

Bilet rodzinny (do 4 osób, w tym  

do dwóch osób dorosłych) 
66 zł 78 zł 

Białostocka Karta Dużej Rodziny 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

Białostocka Karta Seniora 

13 zł 15 zł 

 
Strefa Małego Odkrywcy 

wtorek-piątek weekendy i święta LABBAR 

Bilet wstępu 16 zł 20 zł 

14 zł 

(bilet dla jednego dziecka  

z opiekunem) 

Bilet dla grup zorganizowanych3 14 zł 18 zł 

Bilet rodzinny (do 4 osób, w tym  

do dwóch osób dorosłych) 
48 zł 60 zł 

Białostocka Karta Dużej Rodziny 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

Białostocka Karta Seniora 

8 zł 10 zł 

1Bilety ulgowe przysługują:  

᠆ dzieciom i młodzieży szkolnej (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), 

᠆ studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia (po okazaniu legitymacji studenckiej  

lub doktoranckiej), 

᠆ emerytom i rencistom (po okazaniu legitymacji ze zdjęciem lub w przypadku legitymacji bez zdjęcia – 

legitymacji i dokumentu tożsamości), 

᠆ seniorom powyżej 65. roku życia (po okazaniu dokumentu ze zdjęciem), 

᠆ osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem 

lub legitymacji osoby niepełnosprawnej). Opiekun osoby z niepełnosprawnością pobiera w kasie bilet 

nieodpłatnie. 

2Bilet dla grup zorganizowanych – przysługuje jednej osobie w zorganizowanej grupie przedszkolnej, 

szkolnej, osób dorosłych oraz osób z niepełnosprawnością, co najmniej 10 osób plus opiekun. Jeden opiekun 

nie płaci za wstęp, każdy następny kupuje bilet. Liczba bezpłatnych biletów nie sumuje się przy większej 

grupie, chyba, że każde 10 osób będzie miało bilety kupione w osobnej transakcji. Jednorazowo można 

zarezerwować od 11 do 50 biletów. 

3Bilet dla grup zorganizowanych – przysługuje jednej osobie w zorganizowanej grupie przedszkolnej, 

szkolnej, osób dorosłych oraz osób z niepełnosprawnością, co najmniej 10 osób plus opiekun. Jeden opiekun 

nie płaci za wstęp, każdy następny kupuje bilet. Liczba bezpłatnych biletów nie sumuje się przy większej 

grupie, chyba, że każde 10 osób będzie miało bilety kupione w osobnej transakcji. Jednorazowo można 

zarezerwować od 11 do 50 biletów. 
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