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Ministerstwo Zdrowia 

ul. Miodowa 15 
00-952 Warszawa 

 
W ramach konsultacji roboczych w związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu           

znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 przesyłamy uwagi do projektu rozporządzenia:          

Rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z           

wystąpieniem stanu epidemii. 

 

Przedstawione uwagi pochodzą z prowadzonych wewnętrznych konsultacji między zarządcami         

infrastruktury sportowej i są spostrzeżeniami praktyków w zakresie zarządzania i administrowania           

obiektami sportowo-rekreacyjnymi. 

 

Uwagi: 

§ 10 ust. 1 pkt 1 lit.b 

- należy doprecyzować ile osób może przebywać na danym obiekcie. 

Przykład:  

a. jak traktować np. kompleksy boisk typu ORLIK, które składają się z dwóch lub trzech boisk 

(boisko piłkarskie ze sztuczną trawą i wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową), 

oddzielonych od siebie siatką, z osobnymi wejściami? 

b. Z wytycznych wynika że bieżnia i boisko nie mogą być traktowane jako dwa obiekty. Ale dwa                

boiska na orliku już tak. Dwa korty sąsiadujące pozwalają na przyjęcie 8 osób a duży stadion                

z bieżnia tylko 6 osób. 

c. czy kompleks sportowy z kilkoma boiskami traktujemy tak samo jak pojedyncze boisko 

znajdujące się w innej lokalizacji? 

d. na jednym korcie tenisowym może być 4+1 a na kilkukrotnie większym boisku piłkarskim 

zaledwie dwie osoby więcej? 

 

§ 10 ust 2 pkt 1 - 6 

- należy doprecyzować stronę odpowiedzialną za weryfikację liczby osób korzystających z          
obiektu lub sprzętu. 
 

Przykład:  
a. w przypadku klubów sportowych (zajęć zorganizowanych) - stroną powinny być kluby, w            

przypadku klientów indywidualni - stroną powinien być właściciel obiektu. 
 

- węzły sanitarne - należy doprecyzować dostęp oraz sposób dezynfekowania 
Przykład: 

a. trudno wyobrazić sobie zajęcia sportowe bez możliwości skorzystania z węzła sanitarnego           
dlatego w jaki sposób należy prowadzić dezynfekcję (każdorazowo, dobowo)? 

 

- zapewnianie środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego 



 
Przykład:  

a. najemcy powinni sami zapewnić swoim podopiecznym środki do dezynfekcji rąk oraz           
własnego sprzętu sportowego 
 

- podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy 

po każdym użyciu i każdej grupie korzystających; 

Przykład:  

a. sprzęt sportowy będący we władaniu klubu sportowego ale przechowywany na terenie 

właściciela obiektu powinien być dezynfekowany przez klub sportowy.  

b. czy piłkochwyty, bramki, sztuczna trawa – co wymaga dezynfekcji czyli czy wyposażenie 

stałe wymaga regularnej dezynfekcji? 

 
- Skateparki 

 
Przykład: 
 

a. brak możliwości logistycznej na dezynfekcję - większość użytkowników to osoby          
indywidualne lub nieformalne grupy. Obiekty tego typu nie wymagają stałego nadzoru -            
obowiązek dezynfekcji wymusiłby dodatkowe zatrudnienie. Może warto odłożyć termin ich          
udostępniania?  
 

- Kluby sportowe 
 

Warto zwrócić uwagę, że kluby sportowe co do zasady podlegają także specjalnym (epidemicznym) 

procedurom określonym przez związki sportowe - dlatego należałoby pilnie skorelować 

wprowadzane rozporządzenie z nowymi związkowymi zasadami aby nadać rygor obowiązku. 

- Obiekty basenowe 
 
W strukturze rodzajowej obiektów sportowych - obiekty basenowe są istotnym elementem zarówno            
pod względem zaawansowania technologicznego a także stałego rygoru sanitarnego. Dlatego          
zwracamy uwagę na konieczność rozpoczęcia prac konsultacyjnych w tym zakresie aby zarządcy tego             
typu obiektów mogli z wyprzedzeniem czasowym zaplanować działania zmierzające do          
uruchomienia pływalni czy aquaparków. 
 

Misją Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej jest działanie na rzecz rozwoju i wspieranie            

podnoszenia poziomu wiedzy o zarządzaniu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Polsce. Od            

ponad 10 lat organizujemy spotkania kadry zarządzającej infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.         

Obecnie uruchomiliśmy cotygodniowe livestreamy pt. Zarządzanie ośrodkiem sportu w czasach          

pandemii”, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. 

 

W przypadku pojawienia się wątpliwości – pozostajemy do dyspozycji.  

 

 



 


