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Prezes Zarządu

Polskiego Związku Pływackiego

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo Polskiego Związku Pływackiego z dnia 4 sierpnia br., doręczone Ministerstwu 

Sportu drogą elektroniczną w dniu 5 sierpnia br., uprzejmie informuję, co następuje. 

Na wstępie pragnę podziękować za Państwa stanowisko jako głównych reprezentantów 

środowiska pływackiego, przekazane materiały (procedury bezpieczeństwa) oraz aktywność 

i zaangażowanie w tym trudnym czasie. Jednocześnie chciałbym zapewnić, że Minister Sportu po 

powzięciu przedmiotowych informacji podjął szereg działań mających na celu pomoc w redukowaniu 

ujemnych następstw zaistniałych okoliczności, tj. skutków epidemii COVID-19 w obszarze sportu, 

w tym pływania, w naszym kraju. Także w związku z powyższym, w kolejnej wersji rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii, tj. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1356, 1393 i 1425), utrzymane zostały rozwiązania przewidujące konieczność 

dochowania, by w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym, 

z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, 

infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej 

liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących 

się obsługą wydarzenia, w tym:

a) na obiektach sportowych, tak aby w zajęciach lub wydarzeniach sportowych zostało 

udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku 

braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 

50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi - bez udziału publiczności;

a ponadto na basenach zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach 

naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 
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m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (§ 7 ust. 11 pkt 2 i 3 

rozporządzenia). Odrębne ograniczenia zostały wprowadzone w przedmiotowym zakresie dla tzw. 

obszaru czerwonego (§ 26 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia – wydarzenia bez udziału publiczności), oraz 

obszaru żółtego (§ 27 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia –  „prowadzenie przez przedsiębiorców 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne 

podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć 

sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby na 

obiektach, o których mowa w § 7 ust. 11 pkt 1-3, w których przewidziano udział publiczności, 

udostępniono publiczności co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie 

więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, w przypadku braku wyznaczonych 

miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc 

przewidzianych dla publiczności, z zachowaniem limitu uczestników o którym mowa w § 7 ust. 11 pkt 

2;” (250 osób).

Wyżej wskazane przepisy zastąpiły rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. poz. 1066, 1161, 1182 i 1292).

Tym samym z inicjatywy Ministra Sportu działającego w porozumieniu i współpracy z Ministrem 

Zdrowia określono możliwie najmniej uciążliwe ograniczenia oraz obowiązek spełnienia określonych 

norm sanitarnych. Przepisy dotyczą również organizowania przedsięwzięć i prowadzenia działalności 

związanej pośrednio lub bezpośrednio ze sportem wyczynowym w sporcie pływanie (§ 7 ust. 11-13, 

ust. 15-17, § 24 ust. 3 pkt 11, § 26 ust. 1 pkt 5 i 7, § 27 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia). Ponadto limit 

250 osób uczestniczących nie obejmuje obsługi wydarzenia (np. medialna, techniczna, ochrona, 

wolontariusze). 

Raz jeszcze dziękując za Państwa zaangażowanie, pragnę wyrazić nadzieję, iż wyżej wskazane 

rozwiązania przyczyniły się do poprawy sytuacji środowiska oraz zostały przyjęte pozytywnie, biorąc 

pod uwagę zaistniałe, wciąż dynamiczne okoliczności. Jednocześnie przekazane załączniki mogą 

stanowić cenny materiał porównawczy w przypadku projektowania nowych regulacji w przyszłości.

Z poważaniem

Monika Stępniak
Zastępca Dyrektora
/ – podpisany cyfrowo/
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