Informacje przygotowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii
z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 z późn. zm.). Stan prawny na dzień 4.02.2021 r.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.,
a konkretnie § 10 ust. 15, prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty
działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0)
polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia
sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających
stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej,
lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej
w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie
sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2. ich organizowania bez udziału publiczności.
Dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez
odpowiedni polski związek sportowy może uczestniczyć:
1. we współzawodnictwie sportowym;
2. zajęciach sportowych;
3. wydarzeniach sportowych.
Aby uczestniczyć ww. aktywności sportowej niezbędne jest posiadanie dokumentu wystawionego przez
polski związek sportowy, którym może być również aktualna licencja zawodnicza
(za taki dokument uznaje się również licencje polskich związków sportowych wydane w zakresie
każdego szczebla współzawodnictwa sportowego np.: okręgowe, wojewódzkie).

Do treningów w obiektach sportowych: wystarczy okazanie licencji zawodniczej polskiego
związku sportowego.
Niezależnie od powyższego w przypadku zawodników niepełnoletnich zastosowanie mają
również przepisy § 11gg ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem covid-19.
Od 30 listopada 2020 r. do 14 lutego 2021 r. mogą być realizowane (na podstawie
programów
szkolenia
z
zachowaniem
ograniczeń,
zakazów
i
nakazów
przeciwepidemicznych) zajęcia sportowe w szkołach:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 24 listopada 2020 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 2087 z późn. zm.) zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W przypadku:
1. szkół podstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi
i oddziałami mistrzostwa sportowego, o których mowa w § 1a ust. 1 pkt 1,
2. szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa
sportowego,
oddziałów
sportowych
w
szkołach
ponadpodstawowych
ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach
ponadpodstawowych ogólnodostępnych, o których mowa w § 1a ust. 1 pkt 2.
„zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich
prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa
w ust. 3a, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji
z wykorzystaniem tych metod i technik.”

oprac. Marcin Orzechowski

