Stan prawny na: 18 października 2020 r.

WYTYCZNE W ZAKRESIE UDOSTĘPNIENIA MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
Zważywszy, że:
(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

(F)

9 października 2020 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. 2020 r. poz. 1758),
16 października 2020 r. w godzinach wieczornych zostało opublikowane rozporządzenie Rady
Ministrów zmieniające rozporządzenie, o którym mowa w pkt. A,
Opublikowane rozporządzenie (pkt. B) weszło w życie z dniem 17 października 2020 r.
Opublikowane rozporządzenie (pkt. B) odbiegało w swej treści od publicznie ogłoszonych
zapowiedzi przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w zakresie m.in. zasad
korzystania z basenów, siłowni, klubów i centrów fitness,
Zarządcy miejskich obiektów sportowych przygotowali się zgodnie z zapowiedzią, o której
mowa w pkt D, do zamknięcia wskazanych obiektów informując o tym fakcie podmioty trzecie
oraz swoich pracowników,
Warszawa została zaliczona do obszaru czerwonego w rozumieniu §1 rozporządzenia,
o którym mowa w pkt. A,

konieczne stało się opracowanie niniejszych wytycznych dotyczących jednolitych zasad, które mają
obowiązywać na administrowanych przez m.st. Warszawa obiektach sportowych, w szczególności
basenach, siłowniach, klubach i centrach fitness.
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje się, że:
1.

2.

3.

4.

1

Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne
lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i
psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich
poziomach.
Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego
celem jest osiągnięcie wyniku sportowego1.
Współzawodnictwem sportowym jest rywalizacja sportowa o charakterze indywidualnym
lub zespołowym, ukierunkowana na uzyskanie, przez osoby uczestniczące, optymalnych
rezultatów dla danego sportu2.
Wydarzeniem sportowym jest każda impreza, która ma na celu popularyzowanie kultury
fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Wydarzeniom sportowym przyświeca
cel współzawodnictwa3.
Zajęcia sportowe oznaczają każdą zorganizowaną formę aktywności fizycznej4, w tym zajęcia
jeden trener (instruktor) – jeden zawodnik (uczeń).

Art. 2 ustawy z 25 czerwca 2020 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133).
Definicja
na
podstawie
Głównego
Urzędu
Statystycznego,
za
stroną
internetową:
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/995,pojecie.html
(dostęp: 18.10.2020 r.)
3
Popławski A. Bezpieczeństwo imprez masowych - wybrane zagadnienia "Colloquim Wydziału Nauk
Humanistycznych i Społecznych. Kwartalnik 3/2016", Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, str. 136.
2

5.

6.

Zorganizowana forma odnosi się wyłącznie do organizacji zajęć przez przedsiębiorców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez
inne podmioty w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i
rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0).
Kluby i centra fitness oznaczają każdą przestrzeń (pomieszczenia) przystosowaną
lub przeznaczoną przez podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu do wykonywania
ćwiczeń fitness (m.in. hale i sale sportowe, sale pomocnicze itp.).

Mając powyżej przedstawione założenia oraz powołane przepisy prawa – przedstawia się wytyczne
dla warszawskich ośrodków sportu i rekreacji (zwanych dalej łącznie Ośrodkami)5 oraz warszawskich
placówek oświatowych (zwanych dalej łącznie Placówkami) zarządzających obiektami sportowymi,
o których mowa w niniejszych wytycznych.
1)

2)

3)

4

wszystkie obiekty sportowe, z wyłączeniem wskazanych w pkt. 2, zarządzane przez Ośrodki
oraz placówki oświatowe, których stan techniczny na to pozwala, zostają otwarte od 19
października 2020 r. w celu świadczenia usług,
zamknięte pozostają następujące części (funkcje) obiektów sportowych: aquaparki, łaźnie
tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony masażu itp. mające na celu poprawę
samopoczucia (PKD 96.04.Z).
wspólne zasady dla wszystkich obiektów:
a)
działalność rozrywkowa i rekreacyjna odbywa się z ograniczeniem do nie więcej
niż 150 uczestników.
b)
działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna polegająca na organizacji
współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych odbywa się
z ograniczeniem do nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób
zajmujących się obsługą wydarzenia (limit nie dotyczy: kortów tenisowych) oraz
bez publiczności,
c)
podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego
lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz
niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu
sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu
sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego
środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie
korzystających, zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi
i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych
lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny
sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) aktywność fizyczną definiujemy jako ruch ciała wywołany
przez mięśnie szkieletowe, który wymaga energii (za stroną internetową: https://www.who.int/healthtopics/physical-activity#tab=tab_1 – dostęp: 18.10.2020 r.)
5
należy przez to rozumieć 16 dzielnicowych ośrodków sportu i rekreacji oraz Stołeczne Centrum Sportu
Aktywna Warszawa i Park Kultury w Powsinie.

d)

4)

6

osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz
korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do
dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia
sportowe,
e)
na terenie obiektów sportowych obowiązuje obowiązek zakrywania, przy pomocy
odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa.
Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku (dotyczy klientów):

dziecka do ukończenia 5. roku życia,

osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń
rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu
umiarkowanym, znacznym albo głębokim albo trudności w samodzielnym
zakryciu lub odkryciu ust lub nosa6,

sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa
sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,

osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca albo plaży,
w zakresie basenów, siłowni oraz klubów i centrów fitness obowiązują zasady wskazane
w pkt. 3 z następującymi ograniczeniami:
a)
wstrzymuje się do odwołania sprzedaż biletów jednorazowych dla klientów
indywidualnych,
b)
korzystanie z w/w obiektów możliwe jest wyłącznie dla:

przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
– Prawo przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności związanej
ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. podmioty zajmujące się nauką
pływania, trenerzy i instruktorzy sportowi itp.)

inne podmioty w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem,
rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby
sportowe),

publicznych i niepublicznych placówek oświatowych,
c) zezwolenie na korzystanie z w/w obiektów przez podmioty wskazane pod lit. b musi:

być bezpośrednio powiązane z określonym współzawodnictwem sportowym,
zajęciami sportowymi lub wydarzeniem sportowym,

zawierać dane niezbędne do weryfikacji obowiązku wskazanego w pkt. 3 lit. c
albo oświadczenie organizatora, że jest wyłącznie odpowiedzialny za
wypełnienie tych obowiązków. W przypadku korzystania z obiektu na podstawie
umów
(lub innych dokumentów) zawartych przed wejściem w życie rozporządzeń, o
których mowa w pkt A i B – do takiego zezwolenia należy dołączyć stosowne
oświadczenie organizatora,
d) Ośrodki i Placówki uprawnione są do organizacji własnych zajęć sportowych na
w/w obiektach, w szczególności grupowej i indywidualnej nauki pływania, zajęć fitness
(w tym z wykorzystaniem siłowni).

Uprawnienie do żądania przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia przysługuje Policji i Straży Miejskiej.

