
 

 

 

 

PROCEDURA 

związana z przeciwdziałaniem COVID-19 w trakcie organizowanych szkoleń 
stacjonarnych 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem CIVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
374 ze zm.),  

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U.  
z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 
ze zm.).  

CEL PROCEDURY: 

• Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników 
szkoleń oraz pracowników obsługi. 

• Ograniczenie liczby kontaktów w miejscu organizacji szkoleń, w danym przedziale 
czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia COVID-19. 

• Opracowanie w sposób kompleksowy zestawu procedur bezpieczeństwa dot. 
COVID-19 do wykorzystania w całym łańcuchu operacji związanych z organizacją 
szkoleń. 

• Kompleksowe działanie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej  
i obowiązujących przepisów prawa. 

Procedurze podlegają szkolenia stacjonarne organizowane w Domu Kultury i Remizie 
OSP w Palikówce w ramach projektu pn. „Akademia Aktywnych Obywateli – cykl 
szkoleń o tematyce samorządowo-obywatelskiej” i dotyczy ona wszystkich 
uczestników, organizatora i pracowników obsługi, dostawców i innych osób biorących 
udział w szkoleniach. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji  
i warunków uczestnictwa w inicjatywach 
edukacyjnych organizowanych w ramach 
projektu pn. „Akademia Aktywnych Obywateli  
– cykl szkoleń o tematyce samorządowo-
obywatelskiej” 



I. PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU 
REALIZACJI SZKOLEŃ 
 

1. Minimalna przestrzeń do organizacji szkoleń, nie może być mniejsza niż 4m2 na  
1 osobę. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego 
żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń 
porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych - np. łazienek, ustępów). 

2. Układ przestrzenny szkoleń należy zorganizować w sposób zapewniający 
zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami, minimum 2 metry oraz 
uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca (specjalnie oznakowanie miejsc). 

3. W pomieszczeniu, w którym mają odbyć się szkolenia, przed ich rozpoczęciem: 
a) przeprowadza się wietrzenie poprzez otwarcie okien oraz w miarę możliwości 

w trakcie szkoleń kontynuuje się wietrzenie poprzez pozostawienie uchylonych 
okien, 

b) podłogi, meble i inne powierzchnie dotykowe (np. klamki, włączniki świateł, 
ławki, krzesła) zmywa się środkiem dezynfekującym przed i po szkoleniach,  

c) w widocznym miejscu, dostępnym dla wszystkich ustawia się dozownik  
z płynem do dezynfekcji,  

d) stoły, krzesła rozmieszcza się w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie,  
e) usuwa się z sali rzeczy i przedmioty nie nadające się do dezynfekcji. 

4. W widocznym miejscu przed wejściem na teren szkoleń umieszcza się instrukcję 
dotyczącą mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania  
i zakładania maseczki, informacji z numerami telefonów do powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, a przy dozownikach z płynem 
do dezynfekcji – instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk. 

5. Uczestnicy oczekując w kolejce do wejścia na salę powinni zachować między sobą 
minimum 2-metrową odległość, a także powinni być wyposażeni w środki ochrony 
osobistej (maseczka lub przyłbica i rękawiczki). 

6. Przed wejściem na salę wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu są 
zobowiązane do skorzystania z dozownika z płynem do dezynfekcji zgodnie  
z instrukcją. 

7. Ogranicza się możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących oraz 
zbierania się uczestników w ciągach komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający 
zachowanie odpowiedniego dystansu. 

8. Przewiduje się organizację punktu rejestracji uczestników, aczkolwiek do minimum 
ogranicza się ilość czynności operacyjnych wykonywanych przez pracowników 
obsługi (pobranie materiałów szkoleniowych i złożenie podpisu na liście 
obecności).  

9. Długopis użyty przez uczestnika szkolenia, jest odkładany przez niego do 
przygotowanego pojemnika. Po dokładnym zdezynfekowaniu długopis może 
zostać użyty przez kolejnego użytkownika szkolenia.  

10. Uczestnikom szkoleń zapewnia się szatnię z możliwością samodzielnego 
wieszania okryć wierzchnich z zachowaniem odstępów pomiędzy okryciami. 
Odstępy pomiędzy miejscami na powieszenie okryć wierzchnich zostają 
wyznaczone przez Organizatora szkolenia poprzez umieszczenie na wieszakach 
żółtych oznaczeń.   



11. Catering serwowany jest bezpośrednio przez pracowników obsługi, natomiast 
spożywanie posiłków i napojów przez uczestników odbywa się przy zachowaniu 
minimalnego 2-metrowego dystansu. 

12. Catering dostarczany jest w jednorazowych pojemnikach z zachowaniem wszelkich 
procedur bezpieczeństwa.  

13. Podając posiłek pracownik obsługi jest zobowiązany do zachowania wszelkich 
środków ostrożności, w szczególności musi być wyposażony w środki ochrony 
osobistej w postaci maseczki ochronnej przyłbicy zakrywających usta i nos, a także 
rękawic. Pracownik obsługi podając posiłek jest obowiązany zachować dystans  
w stosunku do osoby obsługiwanej.  

14. W toalecie mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby. W oczekiwaniu 
na skorzystanie z toalet obowiązuje konieczność zachowania 2 metrów odstępu.  

15. W toalecie dostępne są płynne mydło, płyn do dezynfekcji rąk i jednorazowe 
ręczniki papierowe oraz instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania 
rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki oraz instrukcję prawidłowej 
dezynfekcji rąk. 

16. Organizator zapewnia zwiększoną częstotliwość sprzątania i dezynfekcji punktu 
rejestracji uczestników, szatni oraz toalety, a po zakończeniu każdego szkolenia 
także dezynfekcji elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom. 

17. Wyjście z terenu szkoleń odbywa się tym samym ciągiem komunikacyjnym co 
wejście z zachowaniem bezpiecznej odległości. 

18. Przy wyjściu umieszcza się odrębny oznaczony kosz na śmieci przeznaczony na 
zużyte maseczki i rękawiczki. 

19. Śmieci i odpady przechowywane są w pojemnikach zamkniętych, które są 
regularnie czyszczone i dezynfekowane. 

II. PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKOM/ 
PRACOWNIKOM OBSŁUGI/ DOSTAWCOM SZKOLEŃ  

1. Osobą ds. przeciwdziałania COVID-19 jest P. Robert Żołynia – Sekretarz Gminy 
Krasne, którego zadaniem jest przygotowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych 
procedur dotyczących COVID-19 na organizowanych szkoleniach.  

2. Procedurę przeciwdziałania zarażeniu COVID-19 w trakcie organizowanych 
szkoleń organizator publikuje na stronie internetowej 
www.gminakrasne.pl/uniwersytet, a przed każdym szkoleniem przesyła 
uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zapoznania  
i przestrzegania. 

3. Uczestnik szkolenia, u którego wystąpią niepokojące objawy sugerujące zakażenie 
COVID-19, zobowiązany jest pozostać w domu i skontaktować się niezwłocznie  
z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 
zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 
i poinformować o swoich objawach. 

4. Zaleca się, aby w organizowanych szkoleniach nie brały udziału osoby powyżej 70 
roku życia i posiadające choroby przewlekłe.  

5. Organizator udostępni urządzenie do pomiaru temperatury, które nie umożliwia 
utrwalenia wyniku pomiaru. Każdy uczestnik spotkania może samodzielnie  
i dobrowolnie dokonać pomiaru temperatury własnego ciała. Organizator nie 
gromadzi danych o temperaturze ciała uczestników. Termometr należy 
zdezynfekować po każdym użyciu. 

http://www.gminakrasne.pl/uniwersytet


6. Do budynku nie będą wpuszczani uczestnicy szkolenia z objawami chorobowymi 
wskazującymi na infekcję. 

7. Uczestnik w momencie przybycia na szkolenie jest zobowiązany podać na liście 
obecności identyfikacyjne dane osobowe i kontaktowe na wypadek stwierdzenia  
u któregoś z uczestników szkolenia zakażenia COVID-19. 

8. Osoby uczestniczące w szkoleniu mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką 
lub założenia przyłbicy. Osobom nie posiadającym maseczki lub przyłbicy 
organizator udostępnia maseczkę z obowiązkiem jej użycia.  

9. Organizator szkoleń zobowiązany jest do: 

a) nadzorowania prac porządkowych wykonywanych przez pracowników zgodnie 
z powierzonymi im obowiązkami; 

b) zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na 
zużyte środki ochrony indywidualnej; 

c) dbania o to by w sali, w której mają odbyć się szkolenia nie było, przedmiotów, 
których nie da się skutecznie zdezynfekować; 

d) przeprowadzenia spotkania z pracownikami i poinstruowania ich, aby kładli 
szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych,  
a także uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony 
osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym 
szczególnie: 

− przed i po kontakcie z innymi osobami, 
− po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 
− po usunięciu środków ochrony osobistej, 

e) współpracy ze służbami sanitarnymi; 

f) instruowania pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na 
wypadek podejrzenia zakażenia; 

g) informowania uczestników o obowiązujących procedurach postępowania na 
wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej; 

h) ograniczenia przebywania w budynku osób z zewnątrz. W razie wystąpienia 
konieczności wprowadzenia do miejsca szkoleń osób trzecich organizator jest 
zobowiązany do wprowadzenia dodatkowych środków ostrożności przy 
ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w szczególności zachowania 
dystansu wynoszącego 2 m odległości, zakrywania ust i nosa, noszenia 
rękawiczek ochronnych; 

i) nieangażowania w pracę (w miarę możliwości) pracowników powyżej 60 roku 
życia; 

j) śledzenia informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń  
w zakresie COVID-19, w tym zasad bezpiecznego postępowania. 

11. Pracownicy i personel obsługujący szkolenia są zobowiązani do: 



a) regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem 
dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach 
sanitarno-higienicznych; 

b) wyrzucania zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do 
zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się  
w łazienkach i sali; 

c) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 
d) unikania kontaktu z osobami, które źle się czują; 
e) dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku; 
f) informowania przełożonego lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach 

chorobowych; 
g) postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi procedurami 

bezpieczeństwa; 
h) zachowywania dystansu między sobą – minimum 2 m; 
i) stosowania się do zakazu noszenia w placówce biżuterii na rękach poniżej łokci, 

ponieważ utrudnia ona prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk. 
12. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do: 

a) regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem 
dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach 
sanitarno-higienicznych; 

b) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

c) unikania większych skupisk uczestników szkolenia, zachowania dystansu 
przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz 
na terenie placówki; 

d) stosowania się do poleceń organizatorów szkoleń; 

e) nieużywania podczas szkoleń telefonu komórkowego.  

13. Organizator przeszkoli pracowników obsługi w zakresie zastosowanych procedur 
przeciwdziałania COVID-19 zastosowanych przy organizacji szkoleń, szczególnie 
uwzględniając bezdotykową obsługę uczestników szkoleń. 

14. Dla pracowników w wyznaczonym pomieszczeniu jest dostępny termometr, aby 
mogli dobrowolnie przebadać temperaturę swojego ciała. Pomieszczenie to 
traktowane jest również jako izolatka, jeżeli uczestnik szkolenia lub pracownik ma 
podejrzenia zarażenia (wysoka temperatura ciała, kaszel, trudności  
z oddychaniem, rozpalona / zaczerwieniona twarz). Termometr należy 
zdezynfekować po każdym użyciu.  

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 
ZAKAŻENIA COVID-19 

1. W budynku Domu Kultury i Remizy OSP w Palikówce, w którym odbędą się 
zaplanowane szkolenia, wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby,  
u której stwierdzono objawy chorobowe tj.  gorączka, kaszel, duszność, katar. 
Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch 
ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. 



2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika szkolenia, jest on 
niezwłocznie izolowany od grupy w specjalnie przygotowanym do tego 
pomieszczeniu. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym organizatora lub 
osobę go zastępującą. 

4. Pracownik wyprowadza pozostałych uczestników szkolenia na zewnątrz budynku, 
a sala, w której przebywał uczestnik z objawami chorobowymi jest myta  
i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, sprzętów). 

5. Pracownik organizatora, u którego występują niepokojące objawy sugerujące 
zakażenie COVID-19 zobowiązany jest pozostać w domu i skontaktować się ze 
stacją sanitarno-epidemiologiczną lub odziałem zakaźnym.  

6. W przypadku wystąpienia u pracownika organizatora będącego na stanowisku 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik 
niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje organizatora lub osobę wyznaczoną 
o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie 
dochodziło do przenoszenia zakażenia. 

7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u uczestnika szkolenia lub 
pracownika organizatora, sugerujących zakażenie COVID-19, organizator lub 
osoba wyznaczona wstrzymuje wpuszczanie na teren szkolenia kolejnych 
uczestników.  

8. Organizator lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przed wejściem na salę) 
o podejrzeniu zakażenia COVID-19 u uczestnika szkolenia lub u pracownika 
Organizatora i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia 
przez nią wydawane.  

9. Udostępnienie jakichkolwiek danych osobowych może nastąpić wyłącznie na 
podstawie decyzji administracyjnej Głównego Inspektora Sanitarnego. 

10. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik organizatora lub uczestnik 
szkolenia z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie i skrupulatnie 
myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są 
dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

11. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami 
chorobowymi po opuszczeniu go przez tę osobę, jest myte i dezynfekowane są 
powierzchnie dotykowe. 

12. Organizator jest obowiązany do stosowania się do zaleceń państwowego 
inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury 
biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

13. Organizator lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi 
osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

14. Organizator na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej podejmuje decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku 
stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

15. W przypadku uzyskania informacji od uczestnika, który brał udział w szkoleniu  
o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 lub u osoby, która przebywała w 
tym czasie w placówce, organizator niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją 
sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego 
postępowania. 



16. W przypadku wystąpienia wątpliwości organizator jest zobowiązany każdorazowo 
zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu 
konsultacji lub uzyskania porady.  

IV. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w wyniku organizacji szkoleń 

i webinariów w związku z niniejszą procedurą bezpieczeństwa jest Gmina Krasne, 
36-007 Krasne 121. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z posiadania przez 
Gminę Krasne statusu Administratora wykonuje Wójt Gminy Krasne. 

2. Kontakt osób poddanych pomiarowi z inspektorem ochrony danych następuje  
w sposób przyjęty w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników szkoleń i pracowników  
w postaci: 
a) podstawowych danych identyfikacyjnych, 
b) danych teleadresowych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6. Ust. 1. Lit. f) RODO 
– w zw. z art. 207. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – w odniesieniu 
do podstawowych danych identyfikacyjnych i kontaktowych uczestników oraz 
postanowienia niniejszej Procedury.  
 

5. Dane osobowe, pozyskane w wyniku stosowania procedur bezpieczeństwa mogą 
być udostępnione wyłącznie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub 
działającemu z jego upoważnienia właściwemu, wojewódzkiemu inspektorowi 
sanitarnemu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 8a Ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, której adresatem jest administrator. 

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w przypadkach i na 
zasadach określonych w niniejszej procedurze. 

7. Podanie treści danych oraz wyrażenie zgody na podporządkowanie się reżimowi 
sanitarnemu obowiązującemu na terenie placówki jest warunkiem skorzystania  
z możliwości udziału w szkoleniach. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 
również profilowane. 

9. Dane zgromadzone w wyniku stosowania procedury przetwarzane są wyłącznie 
przez okres stosowania procedur bezpieczeństwa i usuwane niezwłocznie po 
zniesieniu lub wygaśnięciu obowiązku stosowania procedur bezpieczeństwa. 

V. ZNIESIENIE LUB WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU STOSOWANIA PROCEDUR 
1. Stosowanie procedur wstrzymuje się w przypadku ich zniesienia lub wygaśnięcia. 
2. Niniejsza procedura wygasa w przypadku, gdy: 

a) upłynął okres, na który została wprowadzona, 
b) upłynął okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu 

epidemii lub stanu klęski żywiołowej – wprowadzonego w związku  
z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jego oznaczonym fragmencie, obejmującym teren powiatu 
rzeszowskiego, jeżeli stosowanie niniejszych procedur zostało wprowadzone 
na okres obowiązywania któregoś z nich, 

c) zniesiono stan zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski 
żywiołowej – wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby 
zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym 
fragmencie, obejmującym teren powiatu rzeszowskiego, przez uprawniony do 



tego organ władzy publicznej – jeżeli stosowanie termowizyjnego pomiaru 
temperatury ciała zostało wprowadzone na okres obowiązywania któregoś  
z nich, 

d) upływu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu 
epidemii lub stanu klęski żywiołowej – wprowadzonego w związku  
z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jego oznaczonym fragmencie, obejmującym teren powiatu 
rzeszowskiego albo ich zniesienia przez uprawniony do tego organ władzy 
publicznej, przed upływem okresu, o którym mowa w lit. a. 

4. W dniu zakończenia lub wygaśnięcia obowiązku stosowania niniejszych procedur 
wstrzymuje się wszelkie przewidywane przez nie czynności oraz nieodwracalnie 
niszczy wszelką dokumentację zawierającą jakiekolwiek informacje dotyczące 
zdrowia uczestników szkolenia, pracowników oraz osób trzecich. 
 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE 
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Gminie Krasne od dnia 3 sierpnia  

2020 r. do czasu ich odwołania lub wygaśnięcia, jednak nie później niż do dnia  
30 listopada 2020 r.  

2. Wszyscy pracownicy organizatora zobowiązują się do ich stosowania  
i przestrzegania. 

 
 

 


