
Ministerstwo Sportu 
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, tel. +48 22 244 32 64, fax. +48 22 2443 255
www.gov.pl/sport

Pani 
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 8819 Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego przekazaną 
20 lipca br., uprzejmie informuję, że obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 
czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii1 dopuszcza prowadzenie przez przedsiębiorców 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców2 oraz przez 
inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) m.in. pod warunkiem zapewnienia, aby w zajęciach 
lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól 
golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do 
sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby 
osób, uczestniczyło nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie (§ 6 ust. 10 pkt 2 
rozporządzenia).

Od początku trwania na terytorium RP stanu epidemii regulacje dotyczące ograniczeń, nakazów 
i zakazów wynikających z rygorów sanitarnych były wielokrotnie nowelizowane, w tym 9-
krotnie w odniesieniu do działalności sportowej i rekreacyjnej. Pierwsze częściowe „otwarcie 
sportu” nastąpiło już 4 maja br. (Nowa Sportowa Rzeczywistość – I etap), a rezygnacja 
z kolejnych ograniczeń w tej gałęzi gospodarki następowała w wyniku bieżącego 
monitorowania sytuacji 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że 21 lipca br. odbyłam spotkanie z przedstawicielami 
Polskiego Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Sportowych i Rekreacyjnych, podczas 
którego organizatorzy masowych imprez sportowych przedstawili szczegółowy plan powrotu 
do organizacji wydarzeń. Przedstawiony plan jest obecnie analizowany i konsultowany w celu 
podjęcia dalszych kroków dotyczących ewentualnego „odmrożenia” ww. branży sportowej.

Z poważaniem

Danuta Dmowska-Andrzejuk
Minister
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Spraw Parlamentarnych.

1 (Dz. U. poz. 1066, 1161, 1182 i 1292).
2 (DZ. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).
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Warszawa, dnia 08 sierpnia 2020 r.


		2020-08-08T09:56:08+0000
	Danuta Małgorzata Dmowska-Andrzejuk




