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Pan

prof. Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Krzysztofa 

Kwiatkowskiego i Pana Senatora Wadima Tyszkiewicza podczas 23. posiedzenia 

Senatu RP w dniu 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia zamknięcia obiektów 

infrastruktury sportowej, tj. klubów fitness, siłowni i studiów treningu personalnego, 

znajdujących się w zamkniętych pomieszczeniach, uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższego.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.), do 27 maja 2021 r. dopuszczone jest 

korzystanie z aquaparków, siłowni oraz klubów i centrów fitness wyłącznie przez 

członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz 

zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub 

igrzysk głuchych. 

Wykaz sportów olimpijskich, tj. objętych programem igrzysk olimpijskich, dostępny jest 

pod adresem https://olympics.com/en/sports/. Trzeba wyraźnie podkreślić, że w tym 

wykazie nie ma sportu „przeciąganie liny”, zatem Polski Związek Przeciągania Liny nie 

jest polskim związkiem sportowym działającym w sporcie olimpijskim, a ponadto 
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członkowie kadry narodowej tego Związku nie przygotowują się do igrzysk olimpijskich, 

igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych. Natomiast kolarstwo i triathlon są sportami 

objętymi programem igrzysk olimpijskich, a Polski Związek Triathlonu oraz Polski 

Związek Kolarski są polskimi związkami sportowymi w sportach olimpijskich.

W związku z powyższym członkowie kadry narodowej Polskiego Związku Triathlonu oraz 

Polskiego Związku Kolarskiego, którzy legitymują się dokumentem wystawionym przez 

polski związek sportowy, mogą korzystać z aquaparków, siłowni oraz klubów i centrów 

fitness. Omawiane przepisy nie wskazują konkretnie rodzaju dokumentu, jakim 

obowiązany jest legitymować się sportowiec, aby móc korzystać z ww. obiektów 

sportowych. Kluczowe jest zatem to, czy dokument ten został wystawiony przez podmiot 

wymieniony w cytowanym rozporządzeniu Rady Ministrów oraz czy w jego treści 

znajduje się potwierdzenie okoliczności, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 ww. 

rozporządzenia.

Jednocześnie zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia od dnia 28 maja 2021 r. do dnia

5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności 

polegającej na prowadzeniu siłowni, klubów i centrów fitness jest dopuszczalne, pod 

warunkiem prowadzenia tej działalności z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba 

na 15 m2 powierzchni.

Natomiast na podstawie § 9 ust. 4 ww. rozporządzenia warunek, o którym mowa w ust. 

3, nie dotyczy prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu siłowni, klubów i 

centrów fitness dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach 

olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Należy wskazać, iż obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. 

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

wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 861, z późn. zm.) w przepisach § 9 ust. 29, 30 oraz 

31 stanowi, że 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) jest dopuszczalne:

 do dnia 14 maja 2021 r. wyłącznie w przypadku:



3

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 

z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

3) zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub 

reprezentacji paraolimpijskiej,

4) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w 

ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

5) zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,

6) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym 

prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

7) obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w obiekcie sportowym 

może przebywać nie więcej niż 50 osób; w przypadku kompleksów sportowych 

ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z obiektów,

8) basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla 

zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie 

albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej osób niż połowa obłożenia 

basenu albo obiektu

– pod warunkiem prowadzenia działalności bez udziału publiczności;

 od dnia 15 maja do dnia 27 maja 2021 r. wyłącznie w przypadku:

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie,

3) zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub 

reprezentacji paraolimpijskiej,

4) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w 

ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

5) zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
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6) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym 

prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

7) obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym udostępnia się 

publiczności nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co 

czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni 

– przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami,

8) basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla 

zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie 

albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej osób niż połowa obłożenia 

basenu albo obiektu,

9) działalności prowadzonej na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi, pod 

warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie 

sportowym nie więcej niż 150 osób,

10) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez 

Akademicki Związek Sportowy.

 od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. wyłącznie w przypadku:

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie,

3) zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub 

reprezentacji paraolimpijskiej,

4) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w 

ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

5) zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,

6) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym 

prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

7) obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym udostępnia się 

publiczności nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co 

czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni 

- przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami,

8) basenów, aquaparków i obiektów sportowych zamkniętych, przy czym basen, 

aquapark albo obiekt sportowy udostępnia się liczbie osób nie większej niż połowa 
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obłożenia basenu, aquaparku albo obiektu oraz udostępnia się publiczności nie 

więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na 

widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na 

widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami,

9) działalności prowadzonej na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi, pod 

warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie 

sportowym nie więcej niż 250 osób,

10)szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez 

Akademicki Związek Sportowy.

Odnosząc się do pytania nr 3 należy wskazać, że organy władzy publicznej działają na 

podstawie i w granicach prawa1. Oznacza to, że wszelkie działania organu administracji 

publicznej są oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej2. Wymóg działania 

organów władzy publicznej na podstawie przepisów prawa oznacza w szczególności 

nakaz podejmowania przez te organy działań tylko w przypadkach prawem 

przewidzianych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna działa na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej3. Zgodnie z ww. ustawą Państwowa Inspekcja 

Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w 

szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska,

2) higieny pracy w zakładach pracy,

3) higieny radiacyjnej,

4) higieny procesów nauczania i wychowania,

5) higieny wypoczynku i rekreacji,

6) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,

7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

– w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i 

uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób 

zakaźnych i zawodowych.

1 Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, 
poz. 483, ze zm.)
2 Art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 
r. poz. 256, ze zm.) organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa
3 Dz. U. z 2021 r. poz. 195.
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Jednocześnie uprzejmie nadmieniam, że Główny Inspektor Sanitarny nie jest 

uprawniony do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa, a 

poglądy prawne wyrażone przez Główny Inspektorat Sanitarny nie są wiążące dla sądów 

i organów kontroli stosowania prawa.

Główny Inspektor Sanitarny, prowadząc swoją działalność zapobiegawczą 

i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych, realizuje swoją ustawową misję we 

współpracy z innymi organami administracji publicznej. Nie jest zatem właściwy 

i kompetentny do określenia realizowanych czynności i postępowania przez inne 

jednostki organizacyjne lub instytucje, które są nadzorowane lub podlegają innym 

organom administracji publicznej.

W obecnej sytuacji epidemicznej panującej w kraju, Policja realizuje działania wobec 

osób niestosujących się do ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z 

występowaniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Policjanci podejmują czynności służbowe w każdym przypadku, w którym zachodzi 

podejrzenie naruszenia przepisów prawa. Tym samym, po uzyskaniu przez Policję 

informacji o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w zakresie 

nieprzestrzegania rygorów sanitarnych ustanowionych w związku z wystąpieniem 

epidemii, na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia  1990 r. o Policji (Dz.U. z 

2020 r. poz. 360, z późn. zm.), podejmowane są działania zmierzające do ustalenia 

okoliczności zdarzenia, a następnie, w zależności od stanu faktycznego, adekwatne do 

stwierdzonego naruszenia, środki przewidziane przepisami prawa.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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