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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.269.2020 
Szanowny Panie Radny, 

w uzupełnieniu odpowiedzi z 9 września br. na Pana zapytanie 

z 27 sierpnia br., przekazuję w załączeniu wnioskowany wykaz 

funkcjonujących w Urzędzie Miejskim oraz w miejskich jednostkach 

organizacyjnych ograniczeń z powodu wprowadzenia stanu epidemii na 

terenie Rzeczpospolitej. 

Z poważaniem 

(-) Stella Górny 

p.o. Dyrektor 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 



Wykaz ograniczeń funkcjonujących na terenie Urzędu oraz 

pozostałych miejskich jednostek organizacyjnych. 

 

 

Jednostka Zakres ograniczeń 

Urząd Miejski w Gliwicach Pełny zakres ograniczeń znajduje się na 
https://bip.gliwice.eu/  

Jednostki oświatowe 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło 
wytyczne dla szkół i placówek, które 
obowiązują od 1 września 2020 r., a które mają 
zastosowanie do organizacji pracy szkół i 
placówek oświatowych. Wytyczne zawierają 
ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: 
organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, 
higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i 
powierzchni, postępowaniem w przypadku 
podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników 
szkoły. 

Od pierwszego września uczniowie rozpoczęli 
edukację w szkołach i placówkach oświatowych 
stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych 
wytycznych GIS, MZ i MEN: 

• szkoły: 
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-
gis-mz-i-men 

• przedszkola: 
https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-
przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-
sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-
przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-
szkole-podstawowej-i-innych-form-
wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-
opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-
aktualizacja 

 

Jednostki miejskie 
nadzorowane przez Wydział 
Zdrowia i Spraw 
Społecznych, w tym jednostki 
pomocy społecznej, Powiatowy 
Urząd Pracy i Straż Miejska 

Trwający stan epidemii spowodował konieczność 
wprowadzenia przez jednostki miejskie ograniczeń, 
których celem jest przeciwdziałanie zakażeniom wirusem 
SARS-CoV-2 oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
podopiecznym, klientom i pracownikom instytucji. Część 
obostrzeń wynika bezpośrednio z realizowania 
rekomendacji dla poszczególnych typów placówek, 
które przygotowane zostały przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia i 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Tak jest w przypadku Żłobków Miejskich, gdzie osoby 
przyprowadzające lub odbierające dzieci muszą być 
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zdrowe oraz zachować dystans społeczny 1,5 m, do 
szatni są wpuszczane pojedynczo. Nie wolno 
przyprowadzać dziecka, gdy w domu przebywa osoba na 
kwarantannie lub w izolacji. Ze względu na wytyczne 
dotyczące powierzchni przypadającej na dziecko w 
żłobku przy ul. Berbeckiego przyjmowane jest o 12 dzieci 
mniej. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach realizacji 
otrzymanych zaleceń m.in. podzielił uczestników na 
grupy, którym przypisano na stałe terapeutów. W 
domach pomocy społecznej ograniczono możliwość 
wstępu osób trzecich oraz wyjść mieszkańców poza 
placówkę, nie ma możliwości odwiedzin lub odbywają się 
one przy zachowaniu rygorów sanitarnych, obowiązuje 
kwarantanna po powrocie z hospitalizacji. 

W jednostkach miejskich preferowane są zdalne formy 
kontaktu z klientami. Ośrodek Pomocy Społecznej 
ograniczył bezpośrednią obsługę do trzech dni w 
tygodniu, klienci są przyjmowani pojedynczo. 

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 
umożliwia kontakt dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej z rodzicami biologicznymi przy zachowaniu 
reżimu sanitarnego. 

Bezpośrednia obsługa klientów w Powiatowym Urzędzie 
Pracy czy Straży Miejskiej również odbywa się z 
zachowaniem zaleconych środków ostrożności - 
pojedynczo, na wydzielonych stanowiskach. Pracownicy 
jednostek są wyposażeni w płyny do dezynfekcji oraz 
maseczki, osoby przychodzące z zewnątrz są 
zobowiązane do zakrywania ust i nosa, a także do 
zdezynfekowania rąk lub noszenia rękawiczek. 

Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych 

1. Maksymalna liczba osób mogących przebywać w 
pomieszczeniach udostępnianych organizacjom - 1 os. 
na 4 m2. 

2. Po każdym udostępnieniu sali przerwa przed 
udostępnieniem jej kolejnej organizacji (20-30 minut, 
wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcja klamek i blatów). 

3. Osoby przebywające w GCOP zobowiązane są do 
mycia / dezynfekcji rąk / założenia rękawiczek 
jednorazowych oraz do zasłonięcia ust i nosa. 

4.Osoby przebywające w jednej sali muszą zachować 
między sobą 2 m odstępu. 
5. Podczas kontaktów z interesantami pracownicy GCOP 
mają zasłonięte usta i nos. 
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6.Pracownik GCOP jednocześnie może obsługiwać tylko 
jednego beneficjenta. 
7. Na czas stanu epidemii istniejące godziny rezerwacji 
mogą ulec zmianie. Istniejące rezerwacje należy 
potwierdzić telefonicznie. 
8. Obowiązuje zakaz korzystania ze wspólnej 
kuchni/aneksu kuchennego. 
9. W czasie spotkania należy ograniczyć do minimum 
przemieszczenia się po GCOP. 

Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych 

1. Stadiony i boiska 
a) zabezpieczono i udostępniono korzystającym z 
obiektu środki do odkażania rąk, 
b) okresowo prowadzi się odkażanie powierzchni 
obiektów w tym toalet, 
c) kluby korzystające z obiektów zabezpieczają 
sportowców w środki do dezynfekcji we własnym 
zakresie oraz zgodnie z wytycznymi stosują się do 
ograniczenia ilości osób korzystających z wydarzeń 
sportowych.  
2. Boisko „Orlik” 
a) zabezpieczono i udostępniono korzystającym z 
obiektu środki do odkażania rąk, 
b) okresowo prowadzi się odkażanie powierzchni 
obiektów w tym toalet, 
c) z użytkowania wyłączono szatnie i łaźnie. 

3. Korty tenisowe 
a) zabezpieczono i udostępniono korzystającym z 
obiektu środki do odkażania rąk, 
b) okresowo prowadzi się odkażanie powierzchni 
obiektów w tym toalet, 
c) z użytkowania wyłączono szatnie i łaźnie, 
d) udostępniono 3 korty przy 2 osobach korzystających 
na każdym korcie. 

4. Kąpielisko „Czechowice” 
a) kąpielisko otwarte zaleca się zachowanie odległości 
pomiędzy korzystającymi, 
b) toalety są wyposażone w środki do dezynfekcji rąk 
oraz są okresowo dezynfekowane, 
c)  udostępnione są domki kempingowe, które posiadają 
własny węzeł sanitarny, gdzie zakwaterowanych może 
być maksymalnie 38 osób oraz domki kempingowe, 
które nie posiadają własnego węzła sanitarnego, gdzie 
zakwaterowanych może być maksymalnie 48 osób, 
d) miejsca na polu namiotowym udostępniane są  tylko 
klientom z przyczepami kempingowymi, kamperami, 
którzy posiadają własny węzeł sanitarny. 
5. Kryta Pływalnia „Olimpijczyk” 
a) zabezpieczono i udostępniono korzystającym z 
obiektu środki do odkażania rąk, 
b) okresowo prowadzi się odkażanie powierzchni w tym 
toalet, 
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c) ograniczono liczbę osób jednocześnie korzystających 
z obiektu do 75% maksymalnego obciążenia tj.: 124 
osób w strefie basenowej, 
d) ograniczono liczbę osób jednocześnie korzystających 
z sauny do 3 osób, 
e) wyłączono z użytkowania saunę parową, która nie 
zapewnia temperatury większej niż 60°C, 
f) wyłączono z użytkowania widownię, ograniczono 
liczbę miejsc siedzących w holu, 
g) w celu zachowania dystansu społecznego 
udostępniono co drugi prysznic. 

6. Kryte Pływalnie „Delfin” i „Mewa” - 
planowane otwarcie 14.09.2020 r. 
a) zostaną zabezpieczone i udostępnione korzystającym 
z obiektów środki do odkażania rąk, 
b) okresowo prowadzone będzie odkażanie powierzchni 
w tym toalet, 
c) ograniczona zostanie liczna osób jednocześnie 
korzystających z obiektów do 75% maksymalnego 
obciążenia tj.: Kryta Pływalnia „Delfin” – 60 osób w 
strefie basenowej, Kryta Pływalnia „Mewa” – 52 – osoby 
w strefie basenowej, 
d) ograniczy się liczbę osób jednocześnie korzystających 
z saun do 3 osób, 
e) wyłączone zostaną sauny, które nie zapewniają 
temperatury większej niż 60°C, 
f) dopuszczalne będzie korzystanie z jacuzzi pojedynczo 
lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących (Kryta 
Pływalnia „Delfin”), 
g) w celu zachowania dystansu społecznego 
udostępniony będzie co drugi prysznic, 
h) wyłączone zostaną z użytkowania widownie oraz 
ograniczy się liczbę miejsc siedzących na korytarzach. 
7. Palmiarnia 
a) zabezpieczono i udostępniono korzystającym z 
obiektu środki do odkażania rąk, 
b) okresowo prowadzi się odkażanie powierzchni w tym 
toalet, 
c) ograniczono liczbę osób jednocześnie korzystających 
z obiektu do 120 osób, 
d) na terenie obiektu obowiązuje nakaz zachowania 
dystansu społecznego oraz zakrywania nosa i ust, 
e) brak możliwości zwiedzania w grupach. 
8. Parki i skwery 
a) obowiązek zachowania dystansu społecznego. 
9. Place zabaw 
a) uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, 
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 
zakaźną (dotyczy to również opiekunów), 
b) opiekunowie powinni zachować dystans społeczny 
między sobą, 
c) w sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować 
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dystansu społecznego z uwagi na dużą liczbę 
przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji 
lub jej kontynuację w późniejszym czasie, 
d) zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki 
pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. 
chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad 
przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. 
unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi 
uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w 
chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku 
innych), 
e) należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka 
oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na 
placu zabaw, 
f) nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem 
(lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób 
powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami 
zdrowotnymi, 
g) nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w 
trakcie zabawy, 
h) w przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia 
niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie 
przerwać pobyt na placu zabaw, 
i) w przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z 
własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco 
pilnować, aby nie były one udostępniane innym 
dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej 
umyte z użyciem detergentu lub wyprane. 

10. Giełda samochodowa 
a) zabezpieczono i udostępniono petentom środki do 
odkażania rąk, 
b) okresowo prowadzi się odkażanie powierzchni w tym 
toalet, 
c) klienci przebywający na terenie Giełdy 
Samochodowej mają obowiązek utrzymania dystansu 
społecznego oraz zakrywania nosa i ust wewnątrz 
budynków, podczas stania w kolejkach oraz przy 
parkowaniu, wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów. 

 
11. Cmentarze, Zakład pogrzebowy, Izba 
wytrzeźwień, Schronisko dla zwierząt 
a) zabezpieczono i udostępniono petentom środki do 
odkażania rąk, 
b) okresowo prowadzi się odkażanie powierzchni w tym 
toalet, 
c) na terenie obiektów obowiązuje nakaz zachowania 
dystansu społecznego oraz konieczność zakrywania 
nosa i ust wewnątrz budynków. 

12. Baza MZUK 
a) wprowadzono zakaz swobodnego wstępu 
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interesantów do siedziby Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych. Sprawy związane z działalnością MZUK 
docelowo realizowane są za pośrednictwem: poczty 
tradycyjnej, telefonicznie lub poczty elektronicznej. 

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej 

Ograniczenia w obsłudze klientów dostępne są na 
stronie http://www.zgm-gliwice.pl/ . 

Zarząd Dróg Miejskich W Zarządzie Dróg Miejskich zostały wprowadzone 
następujące zmiany/ograniczenia w związku z 
wprowadzonym stanem epidemiologicznym: 

- klienci mogą wejść na teren jednostki tylko do 
wyznaczonego miejsca na parterze klatki głównej, gdzie 
można złożyć wniosek, 

- wnioski składane są bez potwierdzenia przyjęcia 
dokumentu, w wyznaczonym miejscu, będącym pod 
stałym monitoringiem wizyjnym, 

- klienci mają możliwość spotkania z pracownikami 
jednostki, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 
się z danym pracownikiem. Spotkania odbywają się w 
stałym wyznaczonym miejscu, z zachowaniem 
zalecanych środków ostrożności (płyny do dezynfekcji 
rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni stolika, przy 
którym odbywa się spotkanie, w miarę możliwości 
utrzymywany jest dystans między osobami, zalecane 
jest obustronnie zakrywanie nosa i ust), 

- klienci wchodzący na spotkania mają mierzoną 
temperaturę ciała. 

Pracownicy jednostki pracują bez zmian. 
Teatr Miejski Ograniczenia dla widzów: 

 
- ograniczenie widowni do połowy, widzowie siedzą na co 
drugim miejscu, 
- obowiązek dezynfekcji rąk, 
- obowiązkowe noszenie maseczki na czas pobytu w 
teatrze, 
- obowiązkowe wypełnianie oświadczeń o stanie zdrowia, 
- osobne wejścia i wyjścia z sali widowiskowej, 
- pozostawianie danych kontaktowych, 
- preferowana sprzedaż biletów-on line, 
- zamknięcie na czas epidemii wypożyczalni kostiumów. 

Muzeum w Gliwicach Ograniczenia dla zwiedzających: 
- ograniczenie liczby zwiedzających w każdym obiekcie 
(Radiostacja 10 osób, Willa 25 osób, Zamek 10 osób, 
DPŻG 20 osób, OOA 10 osób), 
- obowiązek dezynfekcji rąk, 
- obowiązkowe noszenie maseczki na czas pobytu w 
muzeum, 
- preferowana płatność kartą lub przedpłata na rachunek 
bankowy, 

http://www.zgm-gliwice.pl/
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- zamawianie wydawnictw online, 

 

- zamknięcie na czas epidemii działalności edukacyjnej, 
- brak możliwości zwiedzania w grupach. 

Miejska Biblioteka Publiczna - można wypożyczać i zwracać zbiory, 
- zamknięte zostają czytelnie, 
- nie będą udostępnione stanowiska komputerowe, 
- nie będą udostępnione toalety dla czytelników, 
- wprowadzona zostaje przerwa w godz. 13.00-14.00 
przeznaczona na dezynfekcję we wszystkich filiach z 
wyjątkiem Biblioteki Centralnej i Biblioforum, 
- punkty obsługi czytelników znajdują się przy wejściu 
głównym do każdej filii, 
- czytelnicy nie będą mogli wejść na teren wypożyczalni 
zbiorów, 
- tylko 1 osoba może przebywać w punkcie obsługi, 
- osoby oczekujące na obsługę pozostają na zewnątrz 
biblioteki z zachowaniem bezpiecznej odległości w 
kolejce, 
- przed przyjściem do wybranej filii bibliotecznej 
wskazane jest telefoniczne lub elektroniczne złożenie 
zamówienia na zbiory oraz ewentualne umówienie 
odwiedzin na konkretny termin w celu uniknięcia kolejek. 
Osoby, które zostaną umówione na konkretną godzinę 
mają pierwszeństwo. 
Czytelnicy korzystający z biblioteki zobowiązani są: 
- do noszenia maseczek i rękawiczek, 
- dezynfekcji rąk w miejscach do tego wyznaczonych, 
- zachowania 2 m odstępów pomiędzy osobami, 
- nieużywania żadnych środków do dezynfekcji (np. 
wody, detergentów, alkoholu), które mogą zniszczyć 
wypożyczone zbiory. 
 
Zwracane zbiory poddawane są kwarantannie, co 
gwarantuje bezpieczeństwo wypożyczanych zbiorów. W 
związku z tym będzie: 
- utrudniony czasowy dostęp do wybranych pozycji, 
- wydłużony czas realizacji zarezerwowanych tytułów. 


