Warszawa, 19 stycznia 2021

ZPN.050.125.2020

Pan
prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Wadima Tyszkiewicza na
17. Posiedzeniu Senatu w dniu 28 października 2020 r., uprzejmie proszę o przyjęcie
poniższego.
Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.), do dnia 31 stycznia
2021 r., ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz.
1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności
polegającej na prowadzeniu basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness,
z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla
pacjentów,
b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.
W pozostałym zakresie prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej na ww.
obiektach jest (do dnia 31 stycznia 2021 r.) niedopuszczalne.
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Pragnę zaznaczyć, że od początku pojawienia się epidemii COVID-19 podejmowane są
wszelkie środki ostrożności, aby poprawić bezpieczeństwo zdrowotne w kraju oraz
ograniczyć dalszą ekspansję epidemii. Ministerstwo Zdrowia jest świadome, że obecna
sytuacja epidemiczna oraz związana z nią sytuacja ekonomiczna i społeczna jest trudna.
Nieustannie prowadzone są analizy ustanowionych obostrzeń oraz podejmowane są
starania by miały one jak najmniejszy wpływ na codzienne funkcjonowanie, jednak z
uwagi na sytuację epidemiologiczną nie zawsze jest to możliwe. Należy podkreślić, że
ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w obiektach użyteczności publicznej
w tym m.in. na basenach, związane jest przede wszystkim z jednoczasowym
odwiedzaniem ich i przebywaniem w nich użytkowników, wśród których mogą znajdować
się osoby zainfekowane, lecz niewykazujące objawów klinicznych choroby. Celem
rozwiązań wprowadzony ww. rozporządzeniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się
wirusa SARS-CoV-2 wśród osób korzystających oraz osób pracujących w tego typu
obiektach.
Uprzejmie informuję, że zarządzeniem nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada
2020 r. została utworzona Rada Medyczna do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady
Ministrów. Do zadań Rady należy:
1) dokonywanie analiz i ocen bieżącej sytuacji zdrowotnej w kraju, ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji epidemicznej wywołanej pandemią COVID-19;
2) przygotowywanie i przedstawianie propozycji działań zmierzających do poprawy
sytuacji zdrowotnej w kraju w zakresie przeciwdziałania COVID-19;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych
o istotnym wpływie na zagadnienia ochrony zdrowia dotyczących przeciwdziałania
COVID-19;
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.
W zależności od dalszego rozwoju sytuacji związanej z wirusem SARS-CoV-2 będą
wprowadzane lub stopniowo znoszone kolejne ograniczenia, nakazy i zakazy mające na
celu przeciwdziałanie epidemii.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
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