
ZARZĄDZENIE NR 09/2020 

Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej 
z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 podczas zajęć dla dzieci 

w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 194) w zw. z art. 207 § 1 Kodeksu pracy 
oraz art. 6 ust. 1 lit. C if  oraz art. 9 ust. 2 lit.i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 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 zarządzam, co następuje: 

§1 
Wprowadzam procedurę bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID - 19 podczas zajęć dla dzieci w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia. 

§2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Książnicy 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik  do Zarządzenia  Nr 09/2020  Dyrektora  Książnicy  Cieszyńskiej  z dnia 30 czerwca 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia  procedury  bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID  -19 podczas zajęć dla dzieci 
w Książnicy  Cieszyńskiej  w Cieszynie 

Procedura bezpieczeństwa w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
podczas zajęć dla dzieci w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie 

§1 

1. Celem procedury jest minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego 
regulaminu dla uczestników zajęć w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie oraz ich rodziców/ 
prawnych opiekunów i opiekunów poszczególnych grup. 

2. Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy oraz uczestnicy, ich rodzice, 
opiekunowie prawni i faktyczni. 

3. Warunkiem udziału dzieci w zajęciach jest złożenie przez rodziców/opiekunów oświadczeń 
stanowiących załącznik do procedury. 

§2 

Dzieci oraz opiekunowie grup mogą brać udział w zajęciach organizowanych w Książnicy Cieszyńskiej 
w Cieszynie pod warunkiem, że: 

1. są zdrowi w dniu rozpoczęcia oraz trwania zajęć, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym 
oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną, 

2. nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną 
o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie 
oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów, 

3. są przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z 
zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad 
higieny, 

4. przy wejściu do budynku dezynfekują ręce środkami dostarczonymi przez Organizatora zajęć, 

5. przemieszczając się po obiekcie stosują indywidualne osłony nosa i ust. 

§3 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci lub opiekunowie poszczególnych grup: 

1. udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację 
z rodzicami, 



2. zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich 
dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), 

3. nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej (dotyczy osób odprowadzających dziecko na 
zajęcia), nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, 

4. zaopatrują dziecko w indywidualne osłony nosa i ust na czas potrzeby przemieszczania się po 
obiekcie. 

§4 

Organizator zajęć: 

1. zapewnia przeszkolenie kadry prowadzącej zajęcia w zakresie obowiązujących procedur, 

2. zapewnia miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, 

3. zapewnia możliwość zachowania dystansu społecznego podczas pobytu w obiekcie, w tym 
podczas prowadzenia zajęć tj. przestrzeń nie mniejszą niż 4 m kw. na 1 osobę, 

4. zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody na terenie obiektu, 
informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, sprzęt i środki niezbędne 
do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku, 

5. przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie mniejszą niż 4 m kw. na 1 osobę, 

6. regularne wietrzenie, sprzątanie i dezynfekowanie pomieszczeń. 

§5 

1. Wzory oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego oraz opiekuna grup stanowią załączniki do 
niniejszej procedury. 

2. Oświadczenia składane są najpóźniej w dacie rozpoczęcia zajęć bezpośrednio po wejściu na teren 
obiektu osobie prowadzącej zajęcia. 

3. Oświadczenia przechowywane są w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Książnicy Cieszyńskiej nie 
dłużej niż miesiąc od dnia zakończenia zajęć. 

§6 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się Zarządzenie Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie 
nr 8/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury funkcjonowania Książnicy 
Cieszyńskiej w trakcie epidemii Covid-19 w Polsce. 



Załącznik  nr 1 do Procedury  bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem  i zwalczaniem Covid-19  podczas zajęć dla dzieci 

w Książnicy  Cieszyńskiej  w Cieszynie 

Cieszyn, dn. 

(Imiona i nazwiska rodziców/prawnych  opiekunów) 

O Ś W I A D C Z E N I E RODZICA 

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

• Zapoznałem się z treścią Procedury funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii Covid-
19 w Polsce oraz Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 podczas zajęć dla dzieci w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie i zobowiązuję 
się do przestrzegania zasad tam opisanych. 

• Oświadczam, że osoba , nad którą sprawuję władzę 
rodzicielską, jest zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie odbywa 
kwarantanny, a także nie była w kontakcie bezpośrednim z osobami, u któryh stwierdzono chorobę 
COVID-19, nosicielstwo wirusa SARS-CoV-2 lub które przebywają na kwarantannie. 

• Podaję swój numer telefonu i zobowiązuję się niezwłocznego (w czasie nie 
dłuższym niż pół godziny) odbioru dziecka przez osobę upoważnioną w przypadku stwierdzenia u 
dziecka objawów chorobowych, 

• Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y, że pomimo zachowania przez Książnicę Cieszyńską w 
Cieszynie wszelkich standardów i wytycznych sanitarnych, istnieje ryzyko zakażenia mojego dziecka, 
jak i członków mojej rodziny oraz osób najbliższych koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym 
COVID19, w związku z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach na terenie Książnicy. 

(podpisy  rodziców/prawnych  opiekunów) 



Cieszyn, dn. 30 czerwca 2020 r. 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

Administratorem Pana/i Danych jest: 

Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 

kontaktowe: 

Dane będą przetwarzane w celu: 

Podstawą do przetwarzania danych 
osobowych: 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Okres przechowywania danych: 

Ma Pani/Pan prawo do: 

Podane dane są: 

Pani/Pana dane: 

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA 
z siedzibą: 43-400 Cieszyn ul. 

Anna Fedrizzi-Szostok 
fedrizzi@kc-cieszyn.pl  
.+48338513847 

Przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze - zapewnienia 
bezpieczeństwa pracownikom Administratora oraz osobom 
korzystającym z usług Administratora - art. 6 ust. 1 lit. c i f 
RODO 

przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z 
interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, 
takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowotnymi - art. 9 ust. 2 lit. I RODO 

dane nie będą przekazywane podmiotom niewymienionym 
w przepisach prawa. 

dane będą przechowywane przez okres jednego miesiąca 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich 
sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

pobrane dobrowolnie lecz ich udostępnienie jest warunkiem 
korzystania z działalności Administratora 

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi 
podejmowania 
decyzji i profilowaniu. 

mailto:fedrizzi@kc-cieszyn.pl


Załącznik  nr 2 do Procedury  bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem  i zwalczaniem Covid-19  podczas zajęć dla dzieci 

w Książnicy  Cieszyńskiej  w Cieszynie 

Cieszyn, dn. 

(Imiona i nazwiska rodziców/prawnych  opiekunów) 

O Ś W I A D C Z E N I E O P I E K U N A GRUP DZIECI B I O R Ą C Y C H UDZIAŁ 
W Z A J Ę C I A C H W K S I Ą Ż N I C Y C I E S Z Y Ń S K I E J 

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 
• Zapoznałem się z treścią Procedury funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii Covid-

19 w Polsce, oraz Procedurą bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 podczas zajęć dla dzieci w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie i zobowiązuję 
się do przestrzegania zasad tam opisanych. 

• Posiadam oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dzieci nad którymi sprawuję opiekę 
faktyczną: 

potwierdzające, 
że ww. dzieci są zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie odbywają 
kwarantanny, a także nie były w kontakcie bezpośrednim z osobami, u których stwierdzono chorobę 
COVID-19, nosicielstwo wirusa SARS-CoV-2 lub które przebywają na kwarantannie. 

• Posiadam numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci pod którym będzie 
dostępna osoba upoważniona do odbioru dziecka z zajęć przez cały czas pobytu dziecka na 
zajęciach i oświadczenie o zobowiązaniu się rodziców/opiekunów prawnych do niezwłocznego (w 
czasie nie dłuższym niż pół godziny) odbioru dziecka przez osobę upoważnioną w przypadku 
stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych, 

• Oświadczam, że rodzice/opiekunowie prawni zostali poinformowani, że pomimo zachowania przez 
Książnicę Cieszyńską w Cieszynie wszelkich standardów i wytycznych sanitarnych, istnieje ryzyko 
zakażenia mojego dziecka, jak i członków mojej rodziny oraz osób najbliższych koronawirusem 
SARS-CoV-2, powodującym COVID19, w związku z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach na 
terenie Książnicy. 

(podpisy  rodziców/prawnych  opiekunów) 



Cieszyn, dn. 30 czerwca 2020 r. 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

Administratorem Pana/i Danych jest: 

Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 

kontaktowe: 

Dane będą przetwarzane w celu: 

Podstawą do przetwarzania danych 
osobowych: 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Okres przechowywania danych: 

Ma Pani/Pan prawo do: 

Podane dane są: 

Pani/Pana dane: 

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA 
z siedzibą: 43-400 Cieszyn ul. 

Anna Fedrizzi-Szostok 
fedrizzi@kc-cieszyn.pl  
+48338513847 

Przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze - zapewnienia 
bezpieczeństwa pracownikom Administratora oraz osobom 
korzystającym z usług Administratora - art. 6 ust. 1 lit. c i f 
RODO 
przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z 
interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, 
takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowotnymi - art. 9 ust. 2 lit. I RODO 

dane nie będą przekazywane podmiotom niewymienionym 
w przepisach prawa. 

dane będą przechowywane przez okres jednego miesiąca 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich 
sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

pobrane dobrowolnie lecz ich udostępnienie jest warunkiem 
korzystania z działalności Administratora 

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi 
podejmowania 
decyzji i profilowaniu. 
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