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Dotyczy Rozporządzenia Rady Ministrów (Poz. 2316 Dziennika Ustaw) z dnia 21grudnia 
2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  
z wystąpieniem stanu epidemii. 

W związku z pytaniami kierowanymi do Polskiego Związku Badmintona odnośnie interpretacji 
ograniczeń, nakazów i zakazów ww. Rozporządzenia, lub wystawienia zaświadczeń, o których 
mowa w wyżej wspomnianym Rozporządzeniu, Polski Związek Badmintona informuje, że 
stosuje wytyczne Rozporządzenia bezpośrednio dotyczące sportu: 

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia prowadzenie treningów oraz organizacja 
współzawodnictwa sportowego i wydarzeń sportowych dla osób dorosłych (powyżej 23 
roku życia – w przypadku badmintona) są zabronione. Wyjątek stanowią zawodnicy: 

a) Członkowie kadry narodowej badmintona i parabadmintona oraz kadry olimpijskiej  

i paraolimpijskiej 

b) Zawodnicy pobierający stypendium sportowe 

c) Dzieci i młodzież zarejestrowani w PZBad (tylko do 23 roku życia). Polski Związek Badmintona 

uznaje za dzieci i młodzież osoby w wieku do lat 23. (zgodnie z Regulaminem Sportowym 

Polskiego Związku Badmintona Obowiązujący od 14 stycznia 2020, rozdział III Kategorie 

Wiekowe) 

Polski Związek Badmintona nie prowadzi Ligi Zawodowej w rozumieniu Ustawy o Sporcie. 
Dlatego zawodnicy grający w ligach (Lotto Ekstralidze Badminton, oraz I/II/III lidze 
badmintona) nie mogą realizować treningów, organizować współzawodnictwa sportowego i 
wydarzeń sportowych, chyba, że spełniają wyjątki a) lub b) lub c). 

Dlatego dopuszczalne jest i Polski Związek Badmintona potwierdza możliwość organizacji 
zgrupowań i obozów szkoleniowych dla zawodników spełniających punkty a) lub b) lub c) 
oraz realizacji przez Kluby zarejestrowane w PZBad treningów dla zawodników (dzieci i 
młodzieży do lat 23) posiadających aktualną licencję PZBad.  
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Zakres Rozporządzenia dotyczący bezpośrednio sportu: 

„Kwarantanna” 

Rozdział 2; §3.2. Obowiązku, o którym mowa w§2 ust. 2 i 18, (Do dnia 17stycznia 2021r. 
obowiązek odbycia kwarantanny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art.34ust.5 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy 
państwowej Rzeczypospolitej Polskiej) nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 11) przez osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka 
sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego w międzynarodowych  zawodach 
sportowych organizowanych na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową 
federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację 
sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, 
a także przez akredytowanych dziennikarzy; 

„Zakaz Przemieszczania się” 

Rozdział 2; §9 Do dnia 17stycznia 2021r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 –16.00, 
przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16 roku życia może się odbywać wyłącznie 
pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby 
dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki 
oświatowej, lub miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną 
naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania 
albo odbywa się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa 
sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, lub półkolonii. 

„Zamknięcie obiektów sportowych” 

Rozdział 3 §10.1. Do dnia 17stycznia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez 
przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6marca 2018r. –Prawo 
przedsiębiorców (Dz.U. z2019r. poz.1292 i1495 oraz z2020r. poz.424 i1086) oraz przez inne 
podmioty działalności polegającej na prowadzeniu: 

Pkt 2) basenów, Aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, 
siłowni, klubów i centrów fitness:  
b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych; 

„Zamknięcie hoteli” 

Rozdział 3 §10.2. Do dnia 17stycznia 2021r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu 
art. 3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach  
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pilotów wycieczek i przewodników  turystycznych  (Dz.U. z 2020r. poz.2211) jest  
dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust.1 pkt 1 i 3,  wykonywanej  na 
terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie 

13) dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, o których mowa w ust.15, 
korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego. 

§10.3. 6) Potwierdzeniem faktu zgrupowania lub współzawodnictwa sportowego, o których 
mowa w ust.2 pkt 13, jest  dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie 
lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio 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; 

„Realizacja treningów, zgrupowań” 

Rozdział 3 §10.15. Do dnia 17stycznia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia  6marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez 
inne podmioty 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  w rozumieniu  art. 2 pkt 143 
rozporządzenia Komisji  (UE)  nr651/2014 z dnia  17czerwca  2014r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i108Traktatu 
(Dz. Urz. UEL187 z26.06.2014, str.1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających 
stypendium  sportowe,  o którym mowa w ustawie  z dnia  25 czerwca  2010r.  o sporcie  
(Dz.U.  z2020r. poz.1133), 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. 

Rozdział 3 §10.16.Okoliczności,  o których  mowa  wust.15 pkt 1, potwierdza  dokument  
wystawiony  przez  podmiot  opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez 
odpowiednio 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. 
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Rozdział 3 §10.17. W przypadku, o którym mowa w ust.15: 

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa 
sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza 
obiektem sportowym): 

a) weryfikuje  liczbę  osób  uczestniczących  w zajęciach  sportowych,  wydarzeniu  
sportowym,  korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego , 

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne 

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub 
korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i 
sprzętu sportowego, 

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

e) zapewnia  15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć 
sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu 
sportowego lub winny 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. 

 


