
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r.  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  

ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniami zmieniającymi. 

 

(wyciąg)  

 

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne  

Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Rozdział 3 - Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii  

16. Do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie (...) działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w  

Polskiej Klasyfikacji Działalności 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 (...), lub 

zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji 

paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej (...), lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we 

współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;   

2) 2) ich organizowania bez udziału publiczności.   

17. Okoliczności, o których mowa w ust. 16 pkt 1 potwierdza dokument wystawiony przez (...) międzynarodową federację 

sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo 

polski związek sportowy.   

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 16:   

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub 

wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):  

a) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,   

b) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu 

sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,   

c) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,   

d) 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;  

2) 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.   

Rozdział 6 - Przepisy końcowe   

Rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r. wchodzi w życie z dniem 20 marca 2021 r.   

Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2021 r. (zmieniające rozporządzenie z dn. 19 marca 2021) wchodzi w życie z dniem 

16 marca 2021 r.   


