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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRZESTRZENIACH SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH  

PRZEZ LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH  

W CZASIE EPIDEMII COVID-191 

 

CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Z przestrzeni społecznych prowadzonych przez Laboratorium Innowacji Społecznych mogą 
korzystać osoby zdrowe: 

a) u których w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły: gorączka, duszności, katar, kaszel, 
 jak też żadne inne objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19; 

b) których najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie są objęci 
kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy i nie występują u niego objawy  
COVID-19. 

2. Mając na uwadze ryzyko zarażenia związane z przebywaniem w grupie w czasie trwania epidemii 
COVID-19 uczestnicy poprzez udział w zajęciach: 

a) biorą na siebie pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie; 
b) przyjmują do wiadomości, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę  

i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wszystkich przebywających w obiekcie,  
jak również członków ich rodzin; 

c) zrzekają się wszelkich roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem COVID-19 zarówno  
ich samych jak i swoich domowników; 

d) zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia pracowników przestrzeni społecznych 
LIS w przypadku wystąpienia zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/ osób  
z którymi mają bezpośredni kontakt. 

3. Osoby korzystające z przestrzeni publicznych zobowiązane są do: 
a) stosowania się do limitów osób, które mogą przebywać w danym pomieszczeniu oraz podczas 

zajęć; 
b) stosowanie się do zaleceń prowadzących zajęcia; 
c) zachowania dystansu społecznego (1,5 m), noszenia maseczek i dezynfekcji rąk. Wyjątkiem  

od noszenia maseczek są zajęcia na świeżym powietrzu, jeśli możliwe jest zachowanie dystansu 
społecznego (1,5 m) pomiędzy uczestnikami. 

4. Oświadczenie w formie z załącznika 2 lub 3 wypełniane jest jednorazowo przez każdego, kto chce 
korzystać z  usług dostępnych w przestrzeniach społecznych prowadzonych przez LIS. Dotyczy  
to wszelkich zorganizowanych zajęć oraz indywidualnego korzystania z pomieszczeń  
w poszczególnych obiektach. Odmowa złożenia oświadczenia skutkuje brakiem możliwości 
korzystania z oferty danego obiektu. 

5. Do obowiązków pracowników należy: 
a) odmowa możliwości skorzystania z oferty danego obiektu w przypadku nie podpisania 

oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4; 
b) uzupełnianie pojemników z płynami dezynfekującymi znajdujących się przy wejściu  

do budynku; 
c) weryfikacja czy użytkownicy noszą maseczki: 

• w budynku; 

 
1 Dokument „ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRZESTRZENIACH SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH  
PRZEZ LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH W CZASIE EPIDEMII COVID-19” bazuje na wytycznych 
krajowych umieszczonych na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-
technologia/wytyczne-dla-branz?page=1&size=10. Zasady mogą ulegać zmianie odpowiednio do zmian 
wprowadzanych na poziomie rządowym. 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wytyczne-dla-branz?page=1&size=10
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wytyczne-dla-branz?page=1&size=10
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• podczas zajęć na świeżym powietrzu, gdy niemożliwy jest do zachowania odpowiedni 
dystans społeczny (1,5 m). 

d) zorganizowanie harmonogramu zajęć w taki sposób, aby nie tworzyć ich kumulacji, 
zapobiegając gromadzeniu się i mijaniu uczestników z różnych grup; 

e) zabezpieczenie i usunięcie z pomieszczeń dostępnych dla użytkowników wszelkich 

przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, 

miękkie lalki; 

f) udostępnianie użytkownikom wyłącznie zdezynfekowanych przedmiotów, urządzeń, 
elementów wyposażenia; 

g) dezynfekcja wszystkich przedmiotów wykorzystywanych podczas zajęć niezwłocznie  
po ich zakończeniu; 

h) upewnienie się, iż udostępniane wyposażenie, materiały, urządzenia są wykorzystywane 
odrębnie przez poszczególnych uczestników zajęć. Produkty wytworzone na zajęciach powinny 
być przez uczestników zabrane do domu. 

i) przewietrzenia wykorzystywanych pomieszczeń (jeżeli jest to możliwe poprzez otwarcie 
wszystkich okien na minimum 30 minut), każdorazowo po przeprowadzonych zajęciach 
pilnowanie załączanie klimatyzatorów w pomieszczeniach w nie wyposażonych; 

6. Zasady obowiązujące w obiektach Laboratorium Innowacji Społecznych: 
a) korzystanie odbywa się w rygorze sanitarnym z poszanowaniem wskazanych poniżej limitów 

dla poszczególnych obiektów. Obowiązuje ogólna zasada, iż w pojedynczym pomieszczeniu  
nie może przebywać więcej niż 15 osób przy zachowaniu 1,5 m odległości pomiędzy osobami. 
Dotyczy to wszelkich prowadzonych zajęć, warsztatów, aktywności. Wyjątek stanowią: 

• zajęcia związane z aktywnością fizyczną oraz konferencje, targi i wystawy, wówczas  
na jednego uczestnika musi przypadać min. 15 m2; 

b) noszenie maseczek dotyczy wszystkich uczestników  i prowadzących zajęcia poza instruktorami 
oraz użytkownikami będącymi w trakcie zajęć sportowych; 

7. Zasady obowiązujące podczas zajęć organizowanych na świeżym powietrzu: 
a) we wszelkich wydarzeniach organizowanych na świeżym powietrzu (piknikach, zajęciach, kinie 

pod chmurką, spotkaniach np. w ogrodzie społecznym) może uczestniczyć maksymalnie 150 
osób przy zachowaniu 1,5 m dystansu pomiędzy osobami. W przypadku zastosowania 
przegród o wysokości min. 1 m ponad blat stołu/ wysokości krzesła lub leżaka  
lub od powierzchni, na której rozłożony jest koc, możliwe jest nie zachowanie 1,5 m odstępu 
pomiędzy osobami; 

b) jeśli możliwe jest zachowanie dystansu 1,5 m pomiędzy uczestnikami podczas zajęć, spotkań, 
pikników itp. na świeżym powietrzu nie obowiązują maseczki; 

c) podczas zajęć i wydarzeń sportowych, poza obiektami sportowymi przestrzeni społecznych 

obowiązuje limit do 100 osób przy zachowaniu obowiązującego w kraju reżimu sanitarnego; 

d) w spacerach sąsiedzkich może uczestniczyć maksymalnie 150 osób przy zachowaniu 
obowiązującego w kraju reżimu sanitarnego. 
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CZĘŚĆ II. LIMITY OSÓB W POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH 
 
Do limitów nie wliczają się osób zaszczepionych przeciw Covid-19.  
 

I. Przystań Opata Hackiego 33 
 

Nazwa pomieszczenia 
Metraż 
(w m2) 

Obecna przeznaczenie 
pomieszczenia 

Limit uczestników wraz   
z prowadzącymi zajęcia 

Piwnica - wyłączone z użytkowania - 

Salka plastyczna/warsztatowa 35 zajęcia grupowe 15 

I Piętro 

Sala seminaryjna  
79,4 

zajęcia grupowe 15 
zajęcia sportowe 5  

Sala taneczna  
37,4  

grupowe 15 
zajęcia sportowe 2 

Sala warsztatowa kuchnia  
37,3  

pomieszczenie socjalne/ 
zajęcia grupowe 

15 

Pomieszczenie biurowe  19,5  pomieszczenie pracowników - 

Pomieszczenie pracy cichej  14,6  zajęcia grupowe/indywidualne 6 

Pokój rozmów (zielony)  9,2  zajęcia grupowe/indywidualne 4 

Pokój psychologa  10,0  zajęcia grupowe/indywidualne 4 

Pokój rozmów (brązowy)  14,7  zajęcia grupowe/indywidualne 6 

Taras 17,5 zajęcia grupowe 7 

Ze względu na centralne położenie sali seminaryjnej wyklucza się możliwość prowadzenia odrębnych zajęć w 
tym samym czasie w sąsiadujących salach oraz na tarasie. 

 
 

II. Przystań Lipowa 15 
 

Nazwa pomieszczenia 
Metraż 
(w m2) 

Obecna przeznaczenie 
pomieszczenia 

Limit uczestników wraz   
z prowadzącymi zajęcia 

Parter- Sala spotkań  
z aneksem kuchennym 

67,4 
Pomieszczenie socjalne/ 

zajęcia grupowe 
15 

zajęcia sportowe 4 

I Piętro 

Sala 1 
71,6 

grupowe 15 
zajęcia sportowe 4 

Sala 2 
66,8  

grupowe 15 
zajęcia sportowe 4 

Pomieszczenie biurowe  13,15  pomieszczenie pracowników - 

 
III. Przystań Chylońska 

 

Nazwa pomieszczenia 
Metraż 
(w m2) 

Obecna przeznaczenie 
pomieszczenia 

Limit uczestników wraz   
z prowadzącymi zajęcia 

Sala warsztatowa 
z aneksem kuchennym 

54 
Pomieszczenie socjalne/ 

zajęcia grupowe 
15 

zajęcia sportowe 3 

Pomieszczenie biurowe  14  pomieszczenie pracowników - 

 
IV. Przystań Śmidowicza 49 

 

Nazwa pomieszczenia Nr  
Metraż 
(w m2) 

Obecna przeznaczenie 
pomieszczenia 

Limit uczestników wraz   
z prowadzącymi zajęcia 

Poziom -1 

Sala warsztatowa 01 193,89 zajęcia grupowe/indywidualne 15 

Poziom 0 
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Sala sąsiedzka  
wraz z kuchnią 

123 
152,37 

Pomieszczenie socjalne/ 
zajęcia grupowe 

15 
zajęcia sportowe 10 

Sala 125 17,01 Pomieszczenie pracowników - 

Sala gimnastyczna 143 
209,88  

zajęcia grupowe 15 
zajęcia sportowe 14 

Rozmównica  105 8,74  zajęcia grupowe/indywidualne 3 

Poziom 1 

Sala fitness  222 
84,29  

zajęcia grupowe 15 
zajęcia sportowe 5 

Siłownia 228 67,62  zajęcia sportowe 4 

Sala konferencyjna  220 67,73  zajęcia grupowe 15 
zajęcia sportowe 4 

Sala konferencyjna 219 33,17 zajęcia grupowe 14  
zajęcia sportowe 2 

Sala konferencyjna 218 33,14 zajęcia grupowe 14  
zajęcia sportowe 2 

Rozmównica  202 8,51  zajęcia grupowe/indywidualne 3 

Rozmównica 210 7,84 zajęcia grupowe/indywidualne 3 

Rozmównica 211 8,59 zajęcia grupowe/indywidualne 3 

Rozmównica 212 7,17 zajęcia grupowe/indywidualne 3 

Poziom 2 

Sala warsztatowa 328 221,16 zajęcia grupowe 15 
 Sala warsztatowa 332 zajęcia grupowe 

Sala malucha 326 49,76 zajęcia grupowe 3 

W zajęciach na świeżym powietrzu może uczestniczyć maksymalnie 150 osób  
przy zachowaniu reżimu sanitarnego, przy czym na trybunach nie więcej niż 12 osób  

oraz na boisku do koszykówki na leżakach bądź krzesłach nie więcej niż 24 osoby. 

 
V. Wymiennikownia - Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu 

 

Nazwa pomieszczenia 
Metraż 
(w m2) 

Obecna przeznaczenie 
pomieszczenia 

Limit uczestników wraz   
z prowadzącymi zajęcia 

Pomieszczenie biurowe 10,6 pomieszczenie pracowników - 

Pokój rozmów 12 zajęcia grupowe 5 

Sala główna  
z aneksem kuchennym  

i ciągiem komunikacyjnym 
142,7 zajęcia grupowe/indywidualne 15 

Piwnica 

Sala 80,8 zajęcia grupowe 
15 

zajęcia sportowe 5 

Ze względu na przechodni charakter sali głównej nie należy organizować w tym samym czasie wydarzeń w 
sali głównej i sali do ćwiczeń. 

 
VI. UrbanLab 

 

Nazwa pomieszczenia 
Metraż 
(w m2) 

Obecna przeznaczenie 
pomieszczenia 

Limit uczestników wraz   
z prowadzącymi zajęcia 

Pomieszczenie biurowe 64,96 pomieszczenie pracowników - 

Sala główna 
z aneksem kuchennym 

160,68 zajęcia grupowe 15 
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Załącznik Nr 1 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI SPOŁECZNYCH  

PROWADZONYCH PRZEZ LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych w przestrzeniach społecznych Laboratorium 
Innowacji Społecznych jest stosowanie się do zapisów poniższego regulaminu. 

9. W czasie  korzystania oraz podczas zajęć organizowanych w wewnętrznych przestrzeniach 
społecznych lub w zajęciach organizowanych na terenie zewnętrznym przez LIS wszyscy uczestnicy 
zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników LIS w zakresie przestrzegania 
obowiązujących wytycznych sanitarnych tj.: 

a) limitów osób, które mogą przebywać w danym pomieszczeniu oraz podczas zajęć; 
b) przestrzegania w pomieszczeniach wewnętrznych zachowaniu odległości od siebie 1,5 m, 

noszenia maseczek i dezynfekcji dłoni; 
c) przestrzegania na świeżym powietrzu zasady według, której nie obowiązują maseczki,  

jeśli możliwe jest zachowanie dystansu 1,5 m pomiędzy uczestnikami (osobami, kocami, 
leżakami, krzesłami), przy braku możliwości zachowania dystansu konieczne jest 
stosowanie maseczek. 

10. W zajęciach organizowanych w przestrzeniach społecznych prowadzonych przez Laboratorium 
Innowacji Społecznych mogą uczestniczyć osoby zdrowe: 

c) u których w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły: gorączka, duszności, katar, kaszel, 
 jak też żadne inne objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19; 

d) których najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie są objęci 
kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy i nie występują u niego objawy  
COVID-19. 

11. Mając na uwadze ryzyko zarażenia związane z przebywaniem w grupie w czasie trwania epidemii 
COVID 19 uczestnicy poprzez udział w zajęciach: 

e) biorą na siebie pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie; 
f) przyjmują do wiadomości, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę  

i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wszystkich przebywających w obiekcie,  
jak również członków ich rodzin; 

g) zrzekają się wszelkich roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem COVID-19 zarówno 
ich samych jak i swoich domowników; 

h) zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia pracowników przestrzeni 
społecznych LIS w przypadku wystąpienia zachorowania COVID-19 u członków najbliższej 
rodziny/ osób z którymi mają bezpośredni kontakt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 
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Gdynia, dnia …………..…… 2021 r. 
……………………………… 
Imię i Nazwisko 
 

……………………………… 
Adres zamieszkania 
 

……………………………… 
Telefon kontaktowy 

 
 

OŚWIADCZENIE  
O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULMINEM KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI SPOŁECZNYCH  

PROWADZONYCH PRZEZ LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH W CZASIE EPIDEMII COVID-19 
ORAZ INFORMACJĄ NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Deklaruję chęć wzięcia udziału w zajęciach zorganizowanych  w przestrzeniach społecznych 
prowadzonych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Regulaminem korzystania z przestrzeni społecznych 
prowadzonych przez laboratorium innowacji społecznych w czasie epidemii covid-19”,  
akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich stosowania. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych, które 
mogą zostać przekazane Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu kontaktu z osobą zakażoną wirusem 
covid-19 ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Pouczenie  
Art. 233.§ 1. Kodeksu Karnego, kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 

zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

………………………………………………… 

podpis osoby dorosłej/ opiekuna 
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Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO) informuję, że: 

ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Żeromskiego 31, 81-
346 Gdynia 

KONTAKT 

Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych osobowych:  
1) listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia 
2) za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lis.gdynia.pl 
3) za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp 

Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych:  
1) listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia 
2) za pomocą poczty elektronicznej: iod@lis.gdynia.pl 
3) za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp 

Może się Pani/Pan skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 
1) Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
2) Telefonicznie: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00 
3) Za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl 

CEL PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w 
Gdyni 

DALSZE POWIERZENIE 

Administrator danych nie przewiduje możliwości powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: 

PODSTAWA PRAWNA 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona pisemnie zgoda na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w zajęciach zorganizowanych przez Laboratorium Innowacji 
Społecznych uwzględniając zalecenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz innych ministrów właściwych 

PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH 

Posiada Pani/Pan prawo do: 
A) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora danych osobowych w Gdyni (art. 15 

RODO) 

B) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 

C) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 

D) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych 

wskazanego przez siebie (art. 20 RODO), 

E) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 

F) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 

7 ust. 3 RODO) 

G) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) 
Nie posiada Pani/Pan prawa do żądania usunięcia swoich danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 RODO, (podstawa prawna: art. 17 ust 3 lit 
d), w związku z art. 5 ust. 2 lub ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wynikającym z tego 
obowiązku przechowywania kompletu akt sprawy przez okres 10 lat  
Ograniczeniom podlega Pani/Pana prawo do:  

A) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora danych osobowych w Gdyni (art. 15 

RODO). Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane 

osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. (podstawa prawna: Art. 

22b ust 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) 

B) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, 

pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne; 

C) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania 

z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także 

w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub 

niekompletności danych. 

AUTOMATYZACJA I PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Laboratorium Innowacji 
Społecznych. 
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